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Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών 

προβλημάτων» με τη συντομογραφία  "ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών 

μέτρων", εκπονήθηκε  από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά 

εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες από το Τμήμα αυτό. Η αποδελτίωση των 

Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η μορφοποίηση των κειμένων των 

νομοθετημάτων έγινε από το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του ίδιου 

Υπουργείου.  

Αποκλειστική πηγή πληροφόρησης είναι τα τεύχη Α΄ και Β΄ της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης και περιλαμβάνονται 1.373 αριθμημένα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν 

από την 25.2.2020 (ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»), μέχρι και 

την 5.6.2021 (με το ΦΕΚ Β΄ 2365). Στον ανωτέρω αριθμό των καταχωρημένων 

νομοθετημάτων πρέπει να προστεθεί σημαντικός αριθμός νομοθετημάτων που δεν 

περιέχουν αυτοτελή ρύθμιση, αλλά μόνο τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα 

οικεία αριθμημένα νομοθετήματα.  

Το έργο ήδη συγκροτείται από δεκαέξι συνεχόμενους τόμους Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, 

VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, XIV, XV και XVI λόγω του μεγάλου όγκου των 

νομοθετημάτων. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Για την ευχερέστερη περιήγηση στα νομοθετήματα μεταξύ των 

τόμων, το έργο συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο που περιέχει ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ όλων των τόμων, πλην των επιμέρους διαδραστικών πινάκων 

περιεχομένων που υπάρχουν στην αρχή εκάστου τόμου. Τα νομοθετήματα 

παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την 5.6.2021 μορφή τους, μετά από 

τυχόν τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από μεταγενέστερα νομοθετήματα. Σε κάθε 

νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο 

δημοσιεύθηκε. Κάτω από κάθε εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ 

εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις μέχρι την 5.6.2021. Επίσης έχουν 

καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης ρυθμιστικής 

χρησιμότητας σχόλια που αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου 

εφαρμογής κλπ. μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων. Με τις ανωτέρω τεχνικές ενσωμάτωσης 

επιδιώκεται η, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη διαχείριση του κατακερματισμού 

της νομοθεσίας. 

Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή  

αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν 

υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466 της 6/6.3.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.» (Β΄ 

896) ................................................................................................................................ 378 

1161. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

29013 της 8/8.3.2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε 
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αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής 

ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.» (Β΄ 900) 379 

1162. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782 της 8/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
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διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α΄ 36) ........................... 382 

1163. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Γ.Π./Δ12/9391/241 της 3/9.3.2021 «Παράταση 

θητείας οργάνων διοίκησης φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν 

υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας» (Β’ 925) ............................................................. 405 

1164. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731 της 2/10.3.2021 «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα 
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προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας» (Β’ 944) .................................................................................................. 407 

1165. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./22/οικ.3757 

της 2/11.3.2021 «Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου του 

Υπουργείου Υγείας» (Β’ 947) ...................................................................................... 413 

1166. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
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(Β’ 957) .......................................................................................................................... 416 

1168. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1051 της 10/11.3.2021 «Καθορισμός των Κωδικών 

Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ 

της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 

Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις” 
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1100. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2231.2-13/7477/2021 της 29.1/3.2.2021 «Τροποποίηση Κανονισμών 

Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για την ολοκλήρωση των χειμερινών 

διδακτικών εξαμήνων και τη διενέργεια της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 391)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α’ 86) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 4770 (Α’ 15).  

β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).  

γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

δ) Του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, 

μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).  

ε) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/22758/2020/10-04-2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων - Μηχανικών» (Β’ 1345).  

στ) Της υπό στοιχεία Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 απόφασης Υπουργών Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών 

Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 

(Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β’ 1393).  

ζ) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του 

Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β’ 2028).  

η) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του 

Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 2240).  

θ) Της υπό στοιχεία Μ 3615.1/01/13/09-09-2013 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και 

Αιγαίου «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π-Μ» (Β’ 2303).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oXbMdnTzBV95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ-BvBPFaogr-loqPGEuxNyjnHkaBQO2CThw16MB__1l
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ι) Της υπ’ αρ. 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και 

Αιγαίου «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 

Πλοιάρχων και Μηχανικών Π-Μ» (Β’ 2321).  

ια) Της υπ’  αρ. 2231.2-13/75116/2020/09-11-2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Κανονισμός Σπουδών των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης 

Πλοιάρχων, Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.» (Β’ 5042).  

2. Τις προτάσεις για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τις εισηγήσεις 

των ΑΕΝ περί παράτασης των τρεχόντων χειμερινών εξαμήνων διδακτικού έτους 2020-

2021 και των ημερομηνιών έναρξης της εξεταστικής περιόδου, όπως υποβλήθηκαν μετά 

τις προτάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών, 

ως ακολούθως:  

α) Τα υπ’ αρ. 2231.2/01/2021/15-01-2021 και 2231.2/01/ 21/28-01-2021 έγγραφα 

ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ.  

β) Τα υπ’ αρ. 2231.2/35/2021/15-01-2021 και 2231.2/ 38/2021/18-01-2021 έγγραφα 

ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ.  

γ) Τα υπ’ αρ. 2231.2/01/2021/18-01-2021 και 2232.19.1/ 02/2021/27-01-2021 έγγραφα 

ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ.  

δ) Την υπό στοιχεία ΩΠ 151455/01-2021 και την υπ’ αρ. 251900/01-2021 αναφορές 

ΑΕΝ/ΧΙΟΥ.  

ε) Το υπ’ αρ. 2232.4/43/2021/20-01-2021 έγγραφο ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.  

στ) Τα υπ’ αρ. 2232.19/1454/2020/10-12-2020 και 2232. 19/122/2021/27-01-2021 

έγγραφα, καθώς και την υπό στοιχεία ΩΠ 141331/01-21 αναφορά ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  

ζ) Την υπό στοιχεία Ω.Π. 151400/01-2021 και την υπ’ αρ. 281700/01-2021 αναφορές 

ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.  

η) Τα υπ’ αρ. 2232.8/01/2021/18-01-2021 και 2232.8/02/ 2021/19-01-2020 έγγραφα 

ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ.  

θ) Την υπό στοιχεία ΩΠ 171235/01-2021 αναφορά και το υπ’ αρ. 2231.2-2/58/2021/28-

01-2021 έγγραφο ΑΕΝ/ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.  

ι) Το υπ’ αρ. 06/20-01-2021 πρακτικό ΣΑΕΝ ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ.  

ια) Το υπ’ αρ. 2231.2/01/2021/18-01-2021 έγγραφο ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ.  

3. Τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, 

λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης της Χώρας, καθώς και 

τα θεσπισθέντα προς τον σκοπό αυτό μέτρα περί αναστολής κάθε είδους εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.  

4. Την αναγκαιότητα αφενός διασφάλισης της κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερης 

διαχείρισης της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολών των ΑΕΝ και αφετέρου της 

αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων για την διενέργεια των 

εξετάσεων όλων των μαθημάτων, με γνώμονα την εμπειρία που αποκτήθηκε από το 
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σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας των ΑΕΝ με τα μέσα της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης κατά το προηγούμενο και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.  

5. Το υπ’ αρ. 2814.1-2/7421/2021/29-01-2021 (Ο.Ε.) Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της παρούσας δεν θα προκληθεί 

πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των διαθέσιμων πιστώσεων του Κεφαλαίου Ναυτικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), καθώς και σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού 

Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ, αποφασίζουμε:  

 

1. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2231.2-13/22758/2020/ 10-04-2020 απόφαση Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων - Μηχανικών» (Β’ 1345), 

η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημίες Εμπορικού 

Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στα Ειδικά Τμήματα που λειτουργούν στις Α.Ε.Ν., 

παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη μορφή της σύγχρονης ή και της 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή κάθε είδους 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας 

εξετάσεων.  

2. Με δεδομένη την ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των χειμερινών 

εξαμήνων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, εγκρίνονται τα αιτήματα παράτασης της 

διάρκειας των διδακτικών εξαμήνων, οι ημερομηνίες διενέργειας της εξεταστικής 

περιόδου Φεβρουαρίου, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης των εαρινών εξαμήνων ακαδ. 

έτους 2020-2021, όπως έχουν υποβληθεί από τις ΑΕΝ.  

3. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος 

σπουδών πραγματοποιούνται με γραπτή ή προφορική εξέταση με τη χρήση εξ 

αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της 

επιλεγείσας προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και β) 

διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Για την ορθή υλοποίηση και χρήση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης των ΑΕΝ (Ms 

Teams και Open eClass/ Maredu) για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εξέτασης επικουρικό 

ρόλο προς το εκπαιδευτικό προσωπικό δύνανται να έχουν οι ορισθέντες 

υπεύθυνοι/σύνδεσμοι ανά Σχολή.  

4. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος, στον οποίο έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο, επιλέγει 

τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών και ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο 

τους σπουδαστές. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολής, 

συνυπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. και επικοινωνείται έγκαιρα προς όλους τους 

ενδιαφερομένους.  

5. Στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου συμμετέχουν οι σπουδαστές/-στριες οι 

οποίοι/-ες έχουν εγγραφεί στα Α’, Δ’, και Ε’ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό 

έτος, και δεν απορρίφθηκαν λόγω απουσιών, καθώς και όλοι οι σπουδαστές που έχουν 

οφειλόμενα μαθήματα.  
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6. Οι απουσίες, κατά την διάρκεια της παροχής εκπαίδευσης με εξ αποστάσεως 

διδασκαλία καταχωρούνται και προσμετρώνται κανονικά για την συμπλήρωση του 

ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου απουσιών.  

7. Οι σπουδαστές/-στριες που κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 φοίτησαν στο Ε’ 

διδακτικό εξάμηνο και έμειναν στάσιμοι απουσιών, δύνανται να εγγραφούν εκ νέου στο 

Ε’ εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  

8. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της εξέτασης προκύψει τεχνικό πρόβλημα ή 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστεί ανέφικτη για τεχνικούς λόγους η συμμετοχή στην 

εξέταση των εξεταζόμενων και του εξεταστή καθηγητή, οι Διευθυντές των Σχολών 

δύνανται να επαναπρογραμματίσουν την εξέταση είτε μέχρι την λήξη της εξεταστικής 

περιόδου Φεβρουαρίου είτε σε εμβόλιμη εξέταση κατά τη διάρκεια των εαρινών 

εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και σε κάθε περίπτωση προ της λήξης 

αυτών.  

9. Στις Σχολές στις οποίες οι καθηγητές έχουν προβεί σε αξιολόγηση της σπουδαστικής 

προσπάθειας (βαθμός προόδου) κατά τη διάρκεια των χειμερινών εξαμήνων, τελική 

επίδοση κάθε μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας της τελικής εξ 

αποστάσεως εξέτασης και του βαθμού προόδου του εξαμήνου. Στις λοιπές Σχολές, στις 

οποίες δεν έχει ακόμα διενεργηθεί από τους καθηγητές αξιολόγηση της επίδοσης των 

σπουδαστών/-στριών για τα τρέχοντα εξάμηνα, δύναται να αξιοποιηθεί ο υπολειπόμενος 

χρόνος μέχρι την λήξη του εξαμήνου για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση, που αυτό δεν 

είναι εφικτό, οι σπουδαστές/-στριες συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις χωρίς βαθμό 

προόδου, ενώ τελική επίδοση κάθε μαθήματος αποτελεί μόνο ο βαθμός της γραπτής εξ 

αποστάσεως εξέτασης ανά μάθημα.  

10. Για την ομαλότερη κατά το δυνατόν διεξαγωγή των εξετάσεων και τη διαχείριση 

τυχόν προβλημάτων απαιτείται η ενεργός συμβολή και ο πλήρης συντονισμός των 

Διοικήσεων των Α.Ε.Ν. και των Διευθυντών κάθε Σχολής, με το σύνολο του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και η αξιοποίηση κάθε ανθρώπινου και υλικού πόρου 

εκάστης.  

11. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης αναφορικά με τον τρόπο και τα μέσα της εξ 

αποστάσεως εξέτασης αφορούν και στα Ειδικά Τμήματα που λειτουργούν στις Α.Ε.Ν.  

12. Με απόφαση της ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ, η οποία αναρτάται στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθορίζονται ειδικότερα θέματα υλοποίησης της παρούσας 

απόφασης σχετικά, κυρίως, με τον τρόπο, τα μέσα, τις γενικές οδηγίες, τη διαδικασία 

ταυτοποίησης των εξεταζόμενων και τήρησης, συλλογής και επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ αποστάσεως 

μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών/-στριών για τα εξεταζόμενα μαθήματα της 

εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020-2021, καθώς και τις ασφαλιστικές δικλίδες και 

τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η 

αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης. 

 

----------.---------- 
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1101. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.4112/64 της 28.1/3.2.2021 «Παράταση 

καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε 

άτομα με αναπηρία» (Β’ 392) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 8 του άρθρου δέκατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID–19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’  84) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’  104), με το οποίο (άρθρο δέκατο) 

αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-

19» (Α’  55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’  76),  

β) του άρθρου 120 του ν. 4714/2020 (Α’  148),  

γ) 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),  

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’  168), όπως ισχύει,  

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119),  

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  121),  

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  155).  

2. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1. 11369/25.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

3. Την υπό στοιχεία 32081/Δ1.10120/6–8–2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314),  

4. Την υπό στοιχεία Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.47879/1455/ 18.11.2020 απόφαση του 

Υπουργού και της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναβολή 

συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. και παράταση καταβολής των 

συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία» 

(Β’  5258),  

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.4992/22.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85ahmFUsjffJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWqggKOXtJE3vbd2IWMgayTZ9IJoHmsBTrnPO0LxcuUu
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κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 186).  

6. Την υπ’ αρ. οικ. 3230/166/22.1.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143).  

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού δεδομένου ότι η ενδεχόμενη δαπάνη η οποία θα προκληθεί από την 

παρούσα απόφαση είναι εντός των πιστώσεων του προϋπολογισμού 2021, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε 

χρήμα σε άτομα με αναπηρία 

Παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και 

των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των 

επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας 

πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου δέκατου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  84) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 

(Α’  104), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α’  76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020 (Α’  148). 

 

----------.---------- 

 

1102. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 13279 ΕΞ 2021 της 

3/4.2.2021 «Τροποποίηση των διατάξεων των παρ.  17.4 και 17.5 της υπό στοιχεία 

79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: “Θέσπιση 

Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων” (Β΄ 3262)» (Β’ 423)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 

νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική 

εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» (Α΄ 180), ιδία δε τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 29 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του 

ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και εν συνεχεία με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 191 του 

ν. 4635/2019 (Α΄ 167),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fwH2QkBSoQ55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmhSLQn_fA6Y0fU-Aydtoktjlp3TlV3mqJxHKJ0aFHF
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β) των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 167),  

γ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης.» (Α΄ 133),  

δ) των άρθρων 357 έως 378 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 5),  

ε) της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή 

πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81),  

στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό 

Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),  

ζ) του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄ 209),  

η) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, 

εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 

«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220),  

θ) του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 164),  

ι) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, 

έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62),  

ια) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση 

νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75),  

ιβ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 

της 17-9-2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των 

τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 151),  

ιγ) του άρθρου 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),  

ιδ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

ιε) της υπ’ αρ. 56660/1679/22-12-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής 

Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β΄ 2910),  
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ιστ) της υπό στοιχεία 145940 ΕΞ 2020/21-12-2020 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση θητείας μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 

Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), λόγω λήξης της θητείας του και διορισμός νέων μελών» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 1089), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’  αρ. 2/3935/0004/24-7-2018 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 428), των υπό στοιχεία 9433 ΕΞ 2019/12-2-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) και 3557 ΕΞ 

2020/14-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιων αποφάσεων,  

ιζ) της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

με θέμα «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β΄ 3262) 

όπως διορθώθηκε (Β΄ 4441/2020).  

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137 – 138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 

(Α΄ 167), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με 

μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της 

Ε.Ε.Ε.Π.  

3. Την υπ’ αρ. 539/4/28-1-2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Εισήγηση στον 

Υπουργό Οικονομικών με θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των παρ. 17.4 

και 17.5 της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών με θέμα «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας 

Προσώπων» (Β΄ 3262)».  

4. Το γεγονός ότι οι  διατάξεις της παρούσας δεν χρήζουν γνωστοποίησης με βάση τις 

διατάξεις του π.δ. 81/2018 (Α΄ 151), δεδομένου ότι δεν επεκτείνουν ήδη ισχύοντες ή/και 

ήδη γνωστοποιηθέντες περιορισμούς, ούτε εισάγουν νέους περιορισμούς, εμπόδια ή 

απαγορεύσεις σε σχέση με την πρόσβαση, παροχή, εγκατάσταση και χρήση των 

υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και τις προδιαγραφές των συναφών με την παροχή και 

χρήση αυτών προϊόντων και υπηρεσιών.  

5. Την ανάγκη χορήγησης περαιτέρω προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης 

άδειας καταλληλότητας κατασκευαστή, που λήγει την 5η Φεβρουαρίου 2021 σύμφωνα με 

τις παρ. 17.4 και 17.5 της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3262), δεδομένου ότι λόγω των μέτρων πρόληψης έναντι της 

πανδημίας του ιού SARS - COV-2 τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, έχουν 

παρουσιαστεί αντικειμενικές δυσχέρειες και σημαντικές καθυστερήσεις στη λήψη και 

επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, χωρίς ευθύνη των ενδιαφερομένων 

προσώπων.  

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/ 23-7-2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» 

(Β΄ 3262), ως εξής:  

1. Η παρ. 17.4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 73305 ΕΞ2020/23-7-2020 απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας 

Προσώπων» (Β΄ 3262) αντικαθίσταται ως εξής:  
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«17.4 Τα πρόσωπα του άρθρου 9 που τελούν σε έννομη σχέση με πρόσωπο της παρ. 1 

του άρθρου 203 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) στο οποίο χορηγείται Άδεια Διεξαγωγής 

Τυχερών Παιγνίων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και τις διατάξεις 

του Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω 

του Διαδικτύου και βάσει της ως άνω έννομης σχέσης παρέχουν στον Κάτοχο Άδειας 

υπηρεσίες που προϋποθέτουν την κατοχή ΑΚ Κατασκευαστή Κατηγορίας Α.1 ή 

Κατηγορίας Α.2, υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ΑΚ Κατασκευαστή των αντίστοιχων 

Κατηγοριών ως την 7η Μαΐου 2021».  

2. Η παρ. 17.5 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 73305 ΕΞ2020/23-7-2020 απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας 

Προσώπων» (Β΄ 3262) αντικαθίσταται ως εξής:  

«17.5 Πρόσωπα που διαθέτουν σε Κατόχους Άδειας ΤΜΚΥ η διάθεση των οποίων 

προϋποθέτει την κατοχή ΑΚ Κατασκευαστή των Κατηγοριών Β, Γ και Δ, υποβάλλουν 

αίτηση χορήγησης ΑΚ Κατασκευαστή των αντίστοιχων Κατηγοριών ως την 7η Μαΐου 

2021».  

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 

απόφασης (Β΄ 3262), όπως διορθώθηκε (Β΄ 4441/2020).  

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1103. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

2252.1.1/8807/2021 της 3/4.2.2021 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας 

υπηρεσίας του άρθρου  127 του ν.  4764/2020 (Α΄ 256)» (B’ 423)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Tης παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 

ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, 

τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256),  

β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fwH2QkBSoQ55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmhSLQn_fA6Y0fU-Aydtoktjlp3TlV3mqJxHKJ0aFHF
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γ) του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδoσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  3 του 

ν.  4682/2020 (Α΄ 76),  

ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει, και τον ν. 3469/2006 

«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές διατάξεις (Α΄ 131),  

στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών 

Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145),  

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 63), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

η) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),  

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,  

ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192),  

ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26),  

ιβ) το π.δ. 81/2019 που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στη μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119),  

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιδ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» (Α΄ 145),  

ιε) της υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 (ΑΔΑ: BZK 546507- YΔ6) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 κοινής υπουργικής απόφασης, (Β΄ 2573)]» 

(Β΄ 2857),  

ιστ) της υπ’ αρ. 85847/2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375),  
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ιζ) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),  

ιη) την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 

30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

06:00» (Β΄ 341),  

ιθ) της υπ’ αρ. 4235/06-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ 07Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ) εγκυκλίου οδηγιών για την 

έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 

2021- 2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών 

τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους.  

3. Το υπ’ αρ. 2812.7/258/04-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ 

σύμφωνα με το οποίο προκαλείται δαπάνη 50.000.000 ευρώ σε βάρος του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τη διάθεση πρόσθετων 

πιστώσεων ύψους 50.000.000,00  € του Π.Δ.Ε. 2021, από το ενάριθμο έργο 

2020ΣΕ15000009 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση ακτοπλοϊκού 

δικτύου» του ν. 4764/1920 (άρθρο 127), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες και 

κοινοπραξίες, οι  οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον 

επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν 

ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

06:00 έως και τη Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 341), συνάπτουν 

συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 

απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής 

Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256).  

 

Άρθρο 2 

Ύψος χρηματοδότησης 
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Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του 

άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 

Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256), 

ορίζεται έως του ποσού των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) ευρώ και καλύπτεται από 

πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1104. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4772 της 5/5.2.2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 

έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 

δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17)  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 AΠΟ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Άρθρο 1: Σκοπός  

 

ΚΕΦΑΛAΙΟ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΕΤΟΥΣ 2021 

Άρθρο 2: Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ  

Άρθρο 3: Ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ  

Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ  

Άρθρο 5: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 (Γ-Κ) ΕΤΟΥΣ 2021 

Άρθρο 6: Αντικείμενο Απογραφής Γ-Κ  

Άρθρο 7: Ορισμοί της Απογραφής Γ-Κ  

Άρθρο 8: Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ  

Άρθρο 9: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFXJmGfhBlbHQQZMytJppdUtnK5Mtco-hpSvUJYSu6L6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΚΠΚ ΚΑΙ Γ-Κ 

Άρθρο 10: Διενέργεια - Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ  

Άρθρο 11: Διενέργεια - Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ  

Άρθρο 12: Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ  

Άρθρο 13: Ορισμός Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών- Διερμηνέων  

Άρθρο 14: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-

Κ  

Άρθρο 15: Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ  

Άρθρο 16: Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας των Απογραφών Γ-Κ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 17: Διοικητικά θέματα  

Άρθρο 18: Καθεστώς και αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-

Διερμηνέων των Γενικών Απογραφών  

Άρθρο 19: Καθεστώς και αποζημίωση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Άρθρο 20: Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ- Κ  

Άρθρο 21: Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ  

Άρθρο 22: Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 23: Υποστήριξη από άλλους κρατικούς φορείς  

Άρθρο 24: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 25: Παραρτήματα  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων  

Άρθρο 27: Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων - Τροποποίηση 

της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 

του ν. 4690/2020  

Άρθρο 28: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, 

ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε 
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αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης 

διαταγών πληρωμής  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 29: Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή 

επιδότησης παγίων δαπανών  

Άρθρο 30: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου 

Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 31: Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης 

- Τροποποίηση του π.δ. 54/2018  

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας - Παράταση προθεσμίας του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 33: Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και 

απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 

ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ) για το φορολογικό 

έτος 2020 - Συμπλήρωση παρ. 4 του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 

ΚΦΕ  

Άρθρο 34: Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς 

αγροτών στο κανονικό καθεστώς - Συμπλήρωση του άρθρου 41 Κώδικα 

ΦΠΑ  

Άρθρο 35: Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου 

προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων  

Άρθρο 36: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων - 

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ  

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους 

εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 - Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άρθρο 38: Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ε.Ε.- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4652/2020  
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Άρθρο 39: Ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που περιγράφονται στις αποφάσεις 

1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου 

Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου  

Άρθρο 40: Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 

του ν. 4307/2014  

Άρθρο 41: Παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» - Αναστολή μέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης υπό όρους  

Άρθρο 42: Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Άρθρο 43: Λήξη διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης  

Άρθρο 44: Έκτακτη παράταση της διάρκειας διαδικασιών ειδικής διαχείρισης λόγω 

της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του 

ν. 4728/2020  

Άρθρο 45: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον 

σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 43 του 

ν. 4753/2020  

Άρθρο 46: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας - Τροποποίηση 

του άρθρου 127 του ν. 4472/2017  

Άρθρο 47: Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του 

ν. 2308/1995  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 48: Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα - 

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4735/2020  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 49: Ισχύς  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

... 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

 

Άρθρο 26 

Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων 

(Προστίθεται παρ. 10 στο άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).  

 

Άρθρο 27 

Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων - Τροποποίηση της παρ. 42 

του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 

1. Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο 

εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:  

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που 

δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το 

μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό 

(40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή 

και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, 

κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που 

δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες του έτους 2021 κατά τους οποίους 

ίσχυσε το μέτρο πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος».  

2. (Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 προστίθενται 

εδ. στο τέλος της περ. α΄ και φράση στο τέλος της περ. β΄ μετά τις λέξεις «πιστωτικά 

ιδρύματα» και η παρ.  αυτή αναδιαμορφώνεται εκ νέου).  

 

Άρθρο 28 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την 

παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής 

Με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 

1214, ορίστηκε ότι: «Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. α’ της 

παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 

παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.». Με την δε περ. γ) ιδίας άνω παρ. 

4 ορίστηκε ότι: «Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περ. α’ και β’, 

τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) 

ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα 

αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης 

φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστέλλονται κατά 

εξήντα (60) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.» 

Με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 

1276, ορίστηκε ότι: «Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. Α’ της 

παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021, οι 

οποίες παρατάθηκαν κατά τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του 

άρθρου 78 του ν. 4790/2021, παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες. Η 

προθεσμία της 31ης.5.2021 της περ. Α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 

παρατείνεται έως την 31η.7.2021.» 

1.α) Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά 

τους κατ` εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά 

από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) 

ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες 

επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες 

εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του 

έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 

αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά 

από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να 

μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το 

χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. 

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να 

ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό 

Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου 

της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους. 

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1022/2021 «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 

του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από 

την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές 

και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” (Α’ 17)» (Β’ 516), κατωτ. αριθ. 1117. 

β) Τα οριζόμενα στην περ. α΄ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα 

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει 

δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIrmQzlGnoTuh4tPsJJrw-I-i0rslRDaQ9z5lBYDiPb0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OE-gmf6nOXB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW12lVu2nl3OjJy5DupDkZG5bu_mNFt_Z-TBE497EAAB
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των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που 

εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α΄. Η 

διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 

πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών 

ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής 

της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, 

προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α΄ αναστολή των 

προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να 

λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.  

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, 

πλην των οριζομένων στην περ. β΄, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί 

αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 έως τη δημοσίευση 

της απόφασης της περ. Α΄ της παρ. 1 με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε 

αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν 

αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη 

λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν 

εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, 

εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή 

τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η 

έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια 

πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από 

τη σφράγιση ή τη λήξη τους.  

3.α) Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2021 οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.1.2021 

έως 31η.1.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα 

βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων 

Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.1.2021 και την 28η.2.2021 για 

τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν 

δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 

παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου 

κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός 

υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και 
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τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες 

δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις 

Φ.Π.Α. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των 

επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους 

στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί 

προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β΄ 5503) κοινής 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της 

παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από 

τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού 

ή διαδικαστικού χαρακτήρα.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1036/2021 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και 

δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση 

από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης 

αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της 

περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 “Διενέργεια Γενικών Απογραφών 

έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 

δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” (Α’ 17).» (Β΄ 817), 

κατωτ. αριθ. 1152.  

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν 

δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 

παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως 

αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές 

και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες 

δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις 

Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των 

οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που 

λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε 

(75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα 

οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια 

τράπεζα από την 2η.1.2021 έως την 28η.2.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος 

και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα 

πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας 

εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την 

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίζονται με την με αρ. 

Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eWPqcY2cABd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRMcuRifJ6Ro-lz9JjtMiEIWueroyd0Pyl50YE0USEfK
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αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον 

μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.  

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή 

πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 ή τον 

υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του 

αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία 

λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, 

διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της παρούσας.  

5. (Προστίθενται εδ. στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ. 

αριθ. 854 και αναδιαμορφώνονται εκ νέου οι παρ. αυτές).  

6. (Προστίθενται εδ. στην παρ. 3.α. του άρθρου έβδομου της από 22.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161) ανωτ. αριθ. 634 και η παρ. αυτή αναδιαμορφώνεται 

εκ νέου) 

7. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

ανωτ. αριθ. 909). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 29 

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων 

δαπανών 

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης 

παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες 

επιχειρήσεων.  

«2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C (2020) 1863 

της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο 

για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη 

διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και κατόπιν έγκρισης του 

σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» 

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 111 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), 

κατωτ. αριθ. 1319. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της 

ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση 

της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος 

πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8I8z79QigGevtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGSP2HthSIN49wp69xgChXMo9hcCPdM8DJpk0-ouuCiR


35 

 

της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, 

ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο 

συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 504 της 28/29.5.2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων 

δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 

2236), κατωτ. αριθ. 1356. 

4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, 

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Άρθρο 30 

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει 

του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ 

1. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία 

«Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη, ποσού εκατόν είκοσι 

εκατομμυρίων ευρώ (120,000,000 €), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.  

2. Η καταβολή της ενίσχυσης προς την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» γίνεται με 

την αίρεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας 

κεφάλαια εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60,000,000 €) και έχει αρμοδίως πιστοποιηθεί η 

πλήρης και εξ ολοκλήρου καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου.  

3. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2 και την 

καταβολή της ενίσχυσης της παρ. 1, εκδίδονται και παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο 

χωρίς επιβάρυνση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης 

κοινών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Οι εν λόγω τίτλοι 

αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

έντεκα και μισό (11,5%) επί τοις εκατό του, μετά τη σύμφωνα με την παρ. 2 αύξηση, 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Η τιμή άσκησης των εν 

λόγω δικαιωμάτων ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας 

«Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2. Ο κάτοχος 

των τίτλων δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης 

από τη λήξη του δευτέρου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της ενίσχυσης 

από την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» και εφεξής, υπό την επιφύλαξη των 

οριζόμενων παρακάτω. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης 

πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» 

δύναται να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους 

τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών στην αγοραία αξία τους. Η 

αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον 

όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας «Αεροπορία 

Αιγαίου Α.Ε.» κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRgIe8HMXiopikAieHJL0whYZ_oEMN7SjxMOE5ChQRg0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRgIe8HMXiopikAieHJL0whYZ_oEMN7SjxMOE5ChQRg0
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προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των τίτλων παραστατικών 

δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών και της τιμής άσκησης. Εάν η «Αεροπορία Αιγαίου 

Α.Ε.» δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των τίτλων παραστατικών 

δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο κάτοχός τους 

ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων. Σε περίπτωση 

που ο κάτοχος των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών είναι το 

Ελληνικό Δημόσιο, πριν την άσκηση απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση 

της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση 

πρόθεσης άσκησης καθώς και η άσκηση πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του 

πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της οικονομικής ενίσχυσης της 

παρ. 1 στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Με απόφαση του Κυβερνητικού 

Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) μπορεί να ανατίθεται στο Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η υλοποίηση της άσκησης 

των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών και να καθορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις.  

4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οικονομικού έτους 2021 και θα καλυφθεί με 

μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται 

με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του 

Ειδικού Φορέα 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Για τη χορήγηση της 

ενίσχυσης της παρ. 1, η οποία λαμβάνει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την 

πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της παρ. 2, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» 

υποβάλλει προς το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών 

και Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αίτηση, συνοδευόμενη από 

οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημιάς που υπέστη, με βάση 

οικονομικά στοιχεία δεόντως πιστοποιημένα και ελεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική-

συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύρους και με επαρκή εμπειρία σε ανάλογους ελέγχους, 

προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία που υπέστη η εταιρεία 

«Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» ως άμεση συνέπεια του κορωνοϊού COVID-19. Η εν λόγω 

οικονομοτεχνική έκθεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της αύξησης 

κεφαλαίου της παρ. 2. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση παραίτησης προς το 

ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε τυχούσα απαίτηση της εταιρείας, αναφορικά με τη 

χρονική περίοδο της ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του ελληνικού 

Δημοσίου που σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των 

αερομεταφορών για την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 

καθορίζονται οι όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για την 

καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.  

Εκδόθηκε η υ.α. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/Δ/ΥΠΑ 3126/2021 «Οικονομική Ενίσχυση - 

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού της εταιρείας με την επωνυμία “Αεροπορία Αιγαίου 

Α.Ε.”» (Β’ 2231), κατωτ. αριθ. 1352. 

5. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και 

ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη εφαρμοζόμενης 

της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtejcGpIXLG8v9-7s-Nvgg3eHCWTV5C9PO3wi8mwXaCrX
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με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, 

τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

6. Η οικονομική ενίσχυση της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.», δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, δεν σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες επιλέξιμες 

δαπάνες και δεν οδηγεί σε υπερβάλλουσα ενίσχυση της ευθέως συναρτώμενης με την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της.  

7. Η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει έως την 30ή.6.2021 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 

πλήρη έκθεση των εσόδων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της 

μεταφοράς επιβατών για την περίοδο αναφοράς, δεόντως πιστοποιημένα από ανεξάρτητη 

ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που 

ζητείται από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα ενίσχυση της εταιρείας. 

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι το ύψος της άμεσα συναρτώμενης με την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της εταιρείας για την περίοδο αναφοράς 

υπολείπεται του ποσού της ενίσχυσης που καταβλήθηκε στην «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» 

δυνάμει του παρόντος και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία 

από άλλες πηγές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6, το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το 

ελληνικό Δημόσιο με ισχύ από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης προς την 

εταιρεία, σύμφωνα με το οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόκιο ανάκτησης. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 

καθορίζονται η διαδικασία διακρίβωσης τυχόν υπερβάλλουσας κατά τα ανωτέρω 

ενίσχυσης της εταιρείας, η διαδικασία και το επιτόκιο ανάκτησής της από το Δημόσιο, η 

διαδικασία βεβαίωσής της σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης επιστροφής της, η αρμόδια για 

τις παραπάνω ενέργειες υπηρεσία και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή της 

παρούσας ζήτημα.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

... 

Άρθρο 35 

Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης 

αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων 
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Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των 

λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και 

άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον μήνα 

Δεκέμβριο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

110 και την παρ.5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (A΄ 265). Σε περίπτωση μη 

εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις του 

δεύτερου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001. 

 

... 

Άρθρο 37 

Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το 

φορολογικό έτος 2019 – Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ 

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) προστίθεται παρ. 63 ως εξής:  

«63. Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών 

κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 

θεωρούνται εμπρόθεσμες.  

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον 

υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουαρίου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.  

Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για 

δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. Οι τόκοι ή τα 

πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη 

Φορολογική Διοίκηση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

... 

Άρθρο 47 

Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229). 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
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Άρθρο 49 

Ισχύς 

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Η ισχύς του άρθρου 31 αρχίζει από την 1η.1.2021.  

3. Η παρ. 1 του άρθρου 33 ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που 

εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2021 και μετά.  

4. Η ισχύς των άρθρων 28, 34 και 35 αρχίζει από την 25η Ιανουαρίου 2021.  

5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι τις 

31.12.2021. 

 

----------.---------- 

 

1105. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2814.5/4532/2021 της 20.1/5.2.2021 «Καθορισμός 1ης έκτακτης επιχορήγησης 

του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση ανεργίας περιόδου 

1.1.2021 έως και 28.2.2021» (Β’ 432)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Της περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.  

β. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α΄ 204), όπως ισχύει.  

γ. Του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.  4690/2020 (Α΄ 104).  

δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει.  

ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).  

στ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26).  

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xPb2K9j7o6d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubu1mDvxZfQpJtwDUi6uWHRRcKMqQOytsOjEHlyJ8FLo
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2. Την υπ’ αρ. 2241.7/87443/2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Παράταση της 

περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), για την εγγραφή των ανέργων ναυτικών στους καταλόγους 

προσφερομένων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το 

Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν 

τακτική επιδότηση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 228/1998» (Β΄ 5892).  

3. Την υπ’ αρ. 2811.23/171/14.1.2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 02, Α/Α 7028 Βιβλίου 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ:Ψ7ΒΓ4653ΠΩΓΑΓ).  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 €) για 

το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός φορέας 

1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:  

 

1. Καθορίζουμε την 1η έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021 στο 

ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 €), προκειμένου οι δικαιούχοι 

ναυτικοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας για την περίοδο 1.1 έως 28.2.2021, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των στοιχείων 1(γ) και 2 του προοιμίου της παρούσης 

απόφασης.  

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 

«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου 

χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού προϋπολογισμού 

ΥΝΑΝΠ έτους 2021.  

3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν 

λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».  

4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, 

σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.  

5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

 

----------.---------- 
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1106. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.5629/22 της 4/5.2.2021 «Καθορισμός 

ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της 

εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και 

γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων 

και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για 

την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).  

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 

ισχύει.  

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) «Διοικητική και οργανωτική 

μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».  

7. Τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).  

8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.  

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.  

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.  

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z5gR3BpP7OF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWN2ixMltQGWHoj2j-CZ0hjFFzyB4Uhp2A4rl_hiv1jF
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13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

18. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

19. Την υπό στοιχεία Υ339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

20. Την υπ’ αρ. 1871/94/27.01.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

21. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.  

22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 

ύψους 40 εκ ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2817 του προϋπολογισμού 2021 του 

ΟΑΕΔ (αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: 64Ε14691Ω -Δ7Ν και ΑΔΑ: 

65ΠΨ4691Ω2-ΓΕΖ), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός και ύψος οικονομικής ενίσχυσης 

1. Με την παρούσα απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους 

ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που 

ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011 (Α’ 152), οι οποίοι έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 για τους μήνες Μάρτιο έως Νοέμβριο του 2020.  

2. Το ύψος της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους λήψης της παροχής, 

οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανέρχεται σε 

τετρακόσια (400,00) ευρώ.  

3. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται, ούτε 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων 

και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για 
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οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν 

προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 

«1. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες- 

ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ, καθώς και οικονομολόγοι και γεωτεχνικοί που 

ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπάγονται στην παρ. 2α του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011 (Α΄ 152), και:  

α. είναι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – επιστήμονες, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη 

ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ ή έναρξη νέας ατομικής δραστηριότητας, μετά την 

1.1.2015 έως και την 5.02.2021 , σε έναν κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους 

περιγραφόμενους στον Πίνακα 1 και πληρούν τα κριτήρια της παρ.4 ή είναι ασκούμενοι 

δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017 ή είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο μετά την 1.1.2017 ή  

β. έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ατομικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 

31.12.2014 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και τα κριτήρια των παρ. 3 και 4 ή  

γ. μετέχουν ως εταίροι, μέλη ή διαχειριστές σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρείες ή 

δικηγορικές εταιρείες ή εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών, και πληρούν τα κριτήρια της 

παρ. 4».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 907 της 

7/13.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Καθορισμός 

ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της 

εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και 

γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων” (Β’ 450)» (Β΄ 1487). Με το δε άρθρο δεύτερο ιδίας 

άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και 

πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, 

οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των 

Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).» 

2. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι της περίπτωσης 1.β είναι οι 

εξής:  

α) Από 20 Μαρτίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020 είχαν ενεργό κύριο κωδικό αριθμό 

δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα 1 ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 

από τους περιγραφόμενους στον Πίνακα 1, όπως προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xsqFXEcDVXv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYLZAAizueLNCJqqyDYQUbwAOZFI5RIzidJDk4KmEkgM


44 

 

β) Για όλο το διάστημα από 20 Μαρτίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020, δεν έχουν 

αναλάβει μισθωτή εργασία ή εργασία με έμμισθη εντολή. 

«3. Τα κριτήρια εσόδων που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι της περ. 1.β είναι τα εξής:  

α) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 

πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ Απριλίου έως και 

Δεκεμβρίου 2020 (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών αναφοράς. Ο κύκλος εργασιών αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο ακαθάριστων 

εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί τρίτα τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη θετικών 

ακαθάριστων εσόδων το 2019, ο κύκλος εργασιών λογίζεται μηδενικός.  

β) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή 

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση των ακαθάριστων εσόδων 

μηνών Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2020 (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα 

ακαθάριστα έσοδα αναφοράς. Ο κύκλος εργασιών αναφοράς ορίζεται ως το σύνολο 

ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί τρίτα τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη 

θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, ο κύκλος εργασιών λογίζεται μηδενικός». 

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 907 της 

7/13.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Καθορισμός 

ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της 

εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και 

γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων” (Β’ 450)» (Β΄ 1487). Με το δε άρθρο δεύτερο ιδίας 

άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και 

πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, 

οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των 

Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).» 

4. Το συνολικό οικογενειακό πραγματικό, απαλλασσόμενο ή αυτοτελώς φορολογούμενο 

εισόδημα έτους 2020 από οποιαδήποτε πηγή, δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, το οποίο θα 

επαληθευτεί από τη δήλωση Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, όταν αυτή 

υποβληθεί.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: 

ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) 

Στον τετραψήφιο ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, 

εξαψήφιων και οκταψήφιων:  

 

6910 Νομικές δραστηριότητες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xsqFXEcDVXv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYLZAAizueLNCJqqyDYQUbwAOZFI5RIzidJDk4KmEkgM
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7111 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

7112 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 

τεχνικών συμβουλών 

8621 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

8622 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

8623 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

7500 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

6920 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· 

παροχή φορολογικών συμβουλών 

7022 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 

συμβουλών διαχείρισης 

 

Άρθρο 3 

Αίτηση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από τους δικαιούχους του άρθρου 2 

της παρούσας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση - αίτηση χορήγησης της οικονομικής 

ενίσχυσης στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης Χορήγησης, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

2. Προϋπόθεση αποδοχής της υπεύθυνης δήλωσης - αίτησης χορήγησης στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ, είναι η προηγούμενη υποβολή από τον ελεύθερο επαγγελματία-ασφαλισμένο, 

των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για όλους τους μήνες ή τρίμηνα του έτους 2020. Για 

τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή 

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ πρέπει να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα έτους 2020 

διακριτά ανά μήνα, στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα ανωτέρω στοιχεία που 

συμπληρώνονται από τον ελεύθερο επαγγελματία, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ 

και Εισοδήματος που υποβάλλονται για την αντίστοιχη φορολογική χρήση. Σε περίπτωση 

που κατά την επαλήθευση των στοιχείων του ελεύθερου επαγγελματία διαπιστωθεί η μη 

τήρηση των όρων της παρούσας, η ΑΑΔΕ αποστέλλει τις σχετικές πληροφορίες στη 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ενέργειές της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 

της παρούσας.  

3. Με την είσοδο στη εφαρμογή του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και την υποβολή της υπεύθυνης 

δήλωσης - αίτησης χορήγησης, ο ελεύθερος επαγγελματίας-ασφαλισμένος πιστοποιεί την 

ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων 

στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του e-ΕΦΚΑ καθώς και 
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των υποβαλλόμενων στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να διενεργηθεί 

αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης της εφάπαξ οικονομικής 

ενίσχυσης. 

«4. Η υπεύθυνη δήλωση – αίτησης χορήγησης, υποβάλλεται στην πλατφόρμα του ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ, έως την 15η Απριλίου 2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης Χορήγησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας».  

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου πρώτου της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 907 της 

7/13.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Καθορισμός 

ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της 

εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και 

γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων” (Β’ 450)» (Β΄ 1487). Με το δε άρθρο δεύτερο ιδίας 

άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και 

πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, 

οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των 

Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).» 

5. Τα στοιχεία που δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ελέγχονται με τα διαθέσιμα στοιχεία 

του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, του e-ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του άρθρου 2.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης 

«1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, γίνεται 

από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει 

τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το 

πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, το ΑΦΜ 

τους, τον ΚΑΔ, το έτος έναρξης ατομικής δραστηριότητας ή άλλη περίπτωση. Η καταβολή 

της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιούχοι, οι οποίοι εισέπραξαν οικονομική 

ενίσχυση σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 (Β΄ 450) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου πρώτου της απ. 

Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 907 της 

7/13.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Καθορισμός 

ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της 
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εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και 

γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων” (Β’ 450)» (Β΄ 1487). Με το δε άρθρο δεύτερο ιδίας 

άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και 

πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, 

οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των 

Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).» 

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από το 

πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ προς τον οποίο διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται 

στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και 

στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων ανά ΚΑΔ, το 

συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό 

ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών 

Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποστέλλεται 

μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στον 

ΟΑΕΔ για την πληρωμή των δικαιούχων.  

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται από τον 

προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και καταβάλλονται για τους μεν ασφαλισμένους του τέως 

ΕΤΑΑ από τον δεύτερο κλάδο και για τους δε οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που 

ασφαλίζονται στον τέως ΟΑΕΕ από τον πρώτο κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας 

υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ. 2 του άρθρου 44 του 

ν. 3986/2011.  

4. Ο τίτλος πληρωμής της δαπάνης και οι σχετικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται με 

ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέσω της έκδοσης εντολών 

πληρωμής, μετά από έλεγχο προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και 

κανονικότητα της σχετικής δαπάνης. Ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της 

δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα εξής:  

α. αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη σχετικής υποχρέωσης 

οργάνου, β. κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη 

στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον:  

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,  

ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,  

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,  

iv) τα στοιχεία των δικαιούχων [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 

ΙΒΑΝ]  

v) το δικαιούμενο ποσό.  
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vi) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και  

vii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

 

Άρθρο 5 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι 

για τους ελεύθερους επαγγελματίες της παρούσας απόφασης το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ελεύθερων 

επαγγελματιών της παρούσας απόφασης, είναι η εφάπαξ οικονομική ενίσχυσή τους 

εκτάκτου ανάγκης, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των 

εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά 

με το στοιχείο γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.  

3. Τα προσωπικά δεδομένα των ελεύθερων επαγγελματιών δύνανται να κοινοποιούνται 

σε ή να αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του 

Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϋποθέσεων και κριτηρίων της 

παρούσας απόφασης.  

4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

για να παρέχει στους ελεύθερους επαγγελματίες της παρούσας απόφασης ενημέρωση 

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά 

τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.  

 

Άρθρο 6 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 

1. Στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην υπεύθυνη δήλωση - αίτηση 

χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.  

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των στοιχείων του ελεύθερου επαγγελματία από 

τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί η μη τήρηση των 

όρων της παρούσας, η αρμόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Με μέριμνα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, τα στοιχεία διαβιβάζονται στον ΟΑΕΔ, ο οποίος αναζητεί τα ποσά που έχουν 

καταβληθεί αχρεωστήτως σύμφωνα με τις διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης 

δημοσίων εσόδων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως αυτός 

ισχύει κάθε φορά.  
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(Ακολουθεί Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης Χορήγησης) 

(Βλ. και νέο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης Χορήγησης στην απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. οικ. 907 της 7/13.4.2021 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Καθορισμός ύψους, 

προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ 

οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων” 

(Β’ 450)» (Β΄ 1487)) 

 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1107. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 270 της 2/5.2.2021 «Δράση “ESTIA 

2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”» (Β’ 451)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας 

Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής 

Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις 

κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση)” (L180/29-6-2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51), ως ισχύει.  

2. Το άρθρο 23 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 143), όπως ισχύει.  

3. Το άρθρο 114 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 169), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).  

4. Το άρθρο 24 Α του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή 

προστασία (αναδιατύπωση L 180/96/29-6-2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του 

ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2014/66/ ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xsqFXEcDVXv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYLZAAizueLNCJqqyDYQUbwAOZFI5RIzidJDk4KmEkgM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bH1FW5GYcFp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucLfsBJLfzVV-eq7J1dteJhU8NYvu5sLLrPU11JrdKRW
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σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο 

ενδοεταιρικής μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 91), όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) και ισχύει.  

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική 

στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 

εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.  

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την 

κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

573/2007/ΕΚ και 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.  

7. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 

1049/2014, 377/2015, 378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς 

(ΕΕ) 1042/2014, 1048/2014 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) 

513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014.  

8. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 4).  

9. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).  

10. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).  

11. Την υπ’ αρ. 2711/29-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» (Β΄ 5772).  

12. Την υπ’ αρ. 7946/22-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΧΕ46ΜΤΛΡ - Μ5Τ) απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

13. Την υπό στοιχεία ARES(2020)7057867- 24/11/2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (DGHOME) για τη θετική αξιολόγηση του προγράμματος «ESTIA 2021» με 

προϋπολογισμό 91.513.400,03 ευρώ.  

14. Το γεγονός ότι δυνάμει της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 37 του π.δ. 106/2020 για τη 

συγκεκριμένη Δράση Φορέας Υλοποίησης είναι η  Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ οι  εταίροι υλοποίησης επιλέγονται από την Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων 

(Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) στη βάση της υπ’ αρ. 2422/30-11-2020 πρόσκλησης, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2689/28-12-2020 και όπως εκάστοτε ισχύει με τους 

όρους που αυτές προβλέπουν.  

15. Την υπ’ αρ. 216/29-01-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  
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16. Την υπ’ αρ. 1458/02-02-2021 εισήγηση κατά την περ.  ε΄ της παρ.  5 του  άρθρου  24 

του ν.  4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία 

οι διατάξεις της εν θέματι κοινής υπουργικής απόφασης προκαλούν πρόσθετη δαπάνη σε 

βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 1055- 203 «Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων 

Άσυλο», του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες 

πιστώσεις ύψους 40.000.000,00 ευρώ του έργου με ενάριθμο 2021ΣΕ6552000 της ΣΑΕ-

655/2 (Δράση: «ΕΣΤΙΑ 2021: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α. «Πρόγραμμα» ή «Δράση» είναι το «ESTIA 2021 Στεγαστικό πρόγραμμα για 

αιτούντες διεθνή προστασία» («ESTIA 2021: rental accommodation scheme for asylum 

seekers»).  

β. «Φορέας Υλοποίησης» είναι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής 

Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

η οποία επιβλέπει την τήρηση των όρων υλοποίησης του Προγράμματος.  

γ. «Υπεύθυνη Αρχή» είναι η αρμόδια αρχή διαχείρισης της χρηματοδότησης για την 

υλοποίηση του Προγράμματος.  

δ. «Ωφελούμενοι του Προγράμματος» είναι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία 

(συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανήλικων μελών της οικογένειάς τους) κατά τις παρ. 1, 

2 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, λαμβανομένης υπόψη της διαθέσιμης 

δυναμικότητας του Προγράμματος και με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα, κατά 

το άρθρο 58 και της περ. στ΄ του άρθρου 41 του ίδιου νόμου, καθώς και αιτούντες διεθνή 

προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων 

ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.  

ε. «Εταίροι υλοποίησης» ή «Δικαιούχοι» είναι οι φορείς που παρέχουν στέγαση και 

συνοδευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους και συμβάλλονται με το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση του Προγράμματος.  

στ. «Παροχές υπό το πρόγραμμα» ή «παροχές» είναι η στέγαση σε ιδιωτικές κατοικίες, 

διαμερίσματα και λοιπά κτίρια που διατίθενται ή μισθώνονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος καθώς και οι συνοδευτικές, υποστηρικτικές της στέγασης αυτής 

υπηρεσίες, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα.  

ζ. «Θέση στέγασης»: ως θέση στέγασης ορίζεται κάθε κλίνη υπό την ευθύνη του φορέα 

υλοποίησης, η οποία αντιστοιχεί σε έναν ωφελούμενο του στεγαστικού προγράμματος και 

του παραχωρείται δωρεάν. Οι θέσεις στέγασης ομαδοποιούνται σε μονάδες στέγασης.  

η. «Μονάδες στέγασης»: Ως μονάδες στέγασης νοούνται:  
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i. μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, διαμερίσματα σε πολυκατοικίες καθώς και άλλα κτίρια 

με χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής (πρώην οικοτροφεία, κοιτώνες, κ.ά.),  

ii. τουριστικά καταλύματα, πλην των τουριστικών κατασκηνώσεων. Άρθρο 2 Σκοπός 

του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού 

επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την 

ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού 

δικαίου.  

 

Άρθρο 3 

Αρμόδιες Αρχές 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων 

(Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π), της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης 

Προγραμμάτων Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας και άλλων πόρων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ορίζεται ως αρμόδια Υπεύθυνη Αρχή για τη 

διαχείριση της Δράσης «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία», το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη ΣΑΕ 

655/2 (κωδικός 2021ΣΕ65520000) δυνάμει της 7946/22-1-2021 απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Υπηρεσία αυτή συνεχίζει να είναι αρμόδια 

αρχή διαχείρισης της Δράσης ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής του η οποία 

μπορεί να τροποποιείται.  

2. H Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου είναι φορέας υλοποίησης της Δράσης με ίδια μέσα ή μέσω εταίρων υλοποίησης.  

3. Δυνητικοί Εταίροι Υλοποίησης - Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι φορείς που 

εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

α. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία.  

β. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).  

γ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).  

δ. Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.  

ε. Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων 

του άρθρου 107 Α.Κ., Κοινωφελή Ιδρύματα του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών 

περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), Ιδρύματα που 

έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο, ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική 

ρύθμιση), παραρτήματα διεθνών οργανώσεων και αλλοδαπών Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων στην Ελλάδα.  

4. Οι Δικαιούχοι (εταίροι υλοποίησης) του Προγράμματος θα πρέπει:  
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α. Να διαθέτουν μία από τις ανωτέρω προβλεπόμενες σχετικώς νομικές προσωπικότητες, 

η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναλόγως της νομικής μορφής που έχουν.  

β. Να μην τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης και να μην βρίσκονται σε καθεστώς 

εκκαθάρισης.  

γ. Να διαθέτουν πραγματική έδρα ή παράρτημα στην Ελλάδα, με οργανωμένο χώρο 

εργασίας.  

δ. Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, 

οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων 

Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα 

ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β του ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε 

με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014.  

ε. Σε περίπτωση που είναι ΜΚΟ, να διαθέτουν απόφαση εγγραφής ή να έχουν υποβάλει 

πλήρες αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ, σύμφωνα με βεβαίωση της Ειδικής 

Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου.  

5. Ο κάθε Δικαιούχος - Εταίρος Υλοποίησης μπορεί να λειτουργεί μία (1) ή 

περισσότερες Μονάδες Στέγασης, με χώρους ύπνου, δυναμικότητας έως έξι (6) 

ωφελούμενων έκαστος χώρος ύπνου (σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της 

ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη), σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της παρούσας.  

 

Άρθρο 4 

Περίοδος Επιλεξιμότητας δαπανών 

1. Ως νωρίτερη ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 01/01/2021. Η επιλεξιμότητα των δαπανών κάθε 

προτεινόμενης δράσης θα προσδιορίζεται στην απόφαση Χορήγησης της Επιδότησής της.  

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 

προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 31/12/2021. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της 

συμφωνίας χρηματοδότησης (grant agreement), το Πρόγραμμα θα συνεχίσει να 

υλοποιείται με τους όρους της παρούσας και η περίοδος επιλεξιμότητας θα επεκταθεί 

αναλόγως.  

 

Άρθρο 5 

Απλοποιημένο κόστος 

1. Ο υπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της κάθε προτεινόμενης δράσης θα βασιστεί 

στη μέθοδο μοναδιαίου κόστους, πιο συγκεκριμένα, η δυναμικότητα που παρέχεται στο 

σύστημα υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών που 
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περιγράφονται στην παρούσα επί το αντίστοιχο μοναδιαίο κόστος, όπως παρατίθεται 

στους πίνακες που ακολουθούν.  

2. Ο υπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της κάθε προτεινόμενης δράσης θα βασιστεί 

στη μέθοδο μοναδιαίου κόστους, ανά θέση στέγασης, ανά ημέρα, το ύψος του οποίου 

διαφοροποιείται ανάλογα με την περιφερειακή χωροθέτηση των μονάδων στέγασης, 

καθώς και την κατηγορία τους.  

3. Οι κατηγορίες των Μονάδων Στέγασης προσδιορίζονται με βάση το είδος και τη 

δυναμικότητα τους ως εξής:  

α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Α (θέσεις στέγασης σε μεμονωμένα διαμερίσματα).  

β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Β (θέσεις στέγασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις, με 

τουλάχιστον 20 ωφελούμενους ανά κτίριο). Πρόσθετες δαπάνες (σε σχέση με την 

Κατηγορία Μονάδας Α): δαπάνες σίτισης, και φύλαξης.  

γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ (θέσεις στέγασης για εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις 

ωφελούμενων σε οργανωμένη εγκατάσταση, με τουλάχιστον 20 ωφελούμενους ανά 

κτήριο). Πρόσθετες δαπάνες (σε σχέση με την Κατηγορία Μονάδας Β): αυξημένες 

υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξη, αυξημένες απαιτήσεις σε αριθμό προσωπικού, 

αυξημένες ανάγκες ιατρικής παρακολούθησης των ωφελούμενων ή/και αυξημένος 

αριθμός παιδιών λόγω της σύστασης των νοικοκυριών των ωφελούμενων). Για τη 

λειτουργία μονάδας κατηγορίας Γ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να 

τεκμηριώνει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε υλοποίηση έργων 

κοινωφελούς/ανθρωπιστικού χαρακτήρα και εφόσον δεν είναι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ΟΤΑ, να 

διαθέτει καταστατικό, στο οποίο να προβλέπεται ως σκοπός σύστασής τους η υλοποίηση 

δραστηριοτήτων Κοινωνικού και Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα, Διεθνούς Προστασίας, 

Μετανάστευσης ή Κοινωνικής Ένταξης, όπως (ενδεικτικά): προστασία και υποστήριξη 

αιτούντων άσυλο και προσφύγων, κοινωνική ένταξη, κοινωνικές υπηρεσίες και να 

προκύπτει ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

4. Με βάση τα παραπάνω το μοναδιαίο κόστος διαμορφώνεται ως εξής:  

 

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΑ (€/ημέρα) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Γ 

Αττική 7,80 € 14,75€ Β+6,85€ 

Στερεά Ελλάδα 7,60 € 14,55€  

Θεσσαλία 7,30 € 14,25€ 

Ήπειρος 8,20 € 15,15€ 

Κεντρική Μακεδονία  

ΠΕ Θεσσαλονίκης 8,20 € 15,15€ 

ΠΕ Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, 

Πιερίας, Σερρών 

7,20 € 14,15€ 

Πελοποννήσου 7,60 € 14,55€ 

Βόρειο Αιγαίο (εκτός νήσου 

Σάμου) 

8,60 € 15,35€ 
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Νότιου Αιγαίου (εκτός Δήμων 

Λέρου και Δήμου Κω) 

8,40 € 15,35€ 

Κρήτη 8,00 € 14,95€ 

 

Άρθρο 6 

Διαχείριση της Δράσης 

1. Για τις διαδικασίες διαχείρισης της Δράσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας. 

Για όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 

2711/29-12-2020 (Β΄ 5772) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Υπεύθυνη Αρχή δύναται, όταν απαιτείται, να 

εξειδικεύει ερμηνευτικά μέρος των διαδικασιών διαχείρισης με εγκύκλιο του Γενικού 

Γραμματέα στον οποίον υπάγεται.  

2. Η χρηματοδότηση των εταίρων υλοποίησης/δικαιούχων γίνεται τμηματικά, ως 

ακολούθως:  

α. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης και την εγγραφή του 

προϋπολογισμού σε Συλλογική Απόφαση, ο δικαιούχος λαμβάνει την α΄ δόση 

(προκαταβολή), η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους 40% του συνολικού προϋπολογισμού 

της ενταγμένης δράσης.  

β. Στη συνέχεια, καταβάλλεται η β΄ δόση (ενδιάμεση δόση), σε ποσό ύψους 55% του 

συνολικού προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση της απορρόφησης ποσοστού 

τουλάχιστον 70% του συνολικού ποσού της προκαταβολής και την υποβολή σχετικού 

αιτήματος προς την Υπεύθυνη Αρχή.  

γ. Με την ολοκλήρωση της δράσης και σε κάθε περίπτωση έως ένα μήνα από τη λήξη 

της, ο Εταίρος Υλοποίησης υποβάλλει την τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης στην οποία 

απαραίτητα θα συμπεριλαμβάνεται λεπτομερής απολογισμός ανάλωσης του 

προϋπολογισμού και πιστοποίηση από ορκωτό λογιστή ή άλλο αρμόδιο φορέα εφόσον 

η συνολική δαπάνη είναι ανώτερη των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, με βάση 

το οποίο θα γίνει και ο συνολικός απολογισμός φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα του συνολικού απολογισμού:  

i. είτε θα υπάρξει ανάγκη καταβολής επιπλέον χρηματοδότησης της εγκεκριμένης 

δράσης, μέχρι του ύψους της επιλέξιμης δαπάνης, ήτοι το υπόλοιπο 5%  

ii. είτε, στην περίπτωση που τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το υλοποιηθέν φυσικό 

αντικείμενο, ή εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου ότι δεν έχει γίνει ορθή και 

σύννομη χρήση των πόρων της δράσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα ζητηθεί 

η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  

3. Για την καταβολή της επιχορήγησης ή και της κάθε δόσης, η Υπεύθυνη Αρχή δύναται 

να ζητάει, εκτός από τα στοιχεία τεκμηρίωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, έγγραφο και πληροφορία κρίνει απαραίτητο, τα οποία τόσο 

ο Φορέας Υλοποίησης όσο και ο Δικαιούχος υποχρεούνται να υποβάλλουν.  

 

Άρθρο 7 
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Διαδικασία συμμετοχής 

1. Για τους νέους φορείς (ήτοι όσους δεν περιλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 2) που 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος εκδίδεται Πρόσκληση 

Υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης προς τους δυνητικούς εταίρους υλοποίησης.  

2. Ειδικώς ως προς τους φορείς που ήδη υλοποιούν το Πρόγραμμα ESTIA II συνεχίζουν 

ως εταίροι υλοποίησης του προγράμματος ESTIA 2021 εφόσον υποβάλλουν ή εφόσον 

ήδη έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης προς την Υπεύθυνη Αρχή, 

υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, στο οποίο θα αναφέρεται ότι αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας. Για τα ανωτέρω εφαρμόζονται 

οι διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2711/29-12-2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β΄ 5772).  

3. Οι φορείς της παρ. 2 δύνανται επίσης να αιτηθούν αύξηση της δυναμικότητας των 

μονάδων στέγασης εφόσον πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες που χρηματοδοτήθηκαν 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA ΙΙ ή του Προγράμματος που 

εκτελούσε μέχρι 31-12-2020 η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. Στην περίπτωση αυτή 

η Υπεύθυνη Αρχή, αποφαίνεται για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος αύξησης της 

δυναμικότητας των μονάδων στέγασης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα 

Υλοποίησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση.  

 

Άρθρο 8 

Αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης και ένταξη φορέων 

1. Μετά την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από τον υποψήφιο Εταίρο 

Υλοποίησης - Δικαιούχο, και την έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωσή του σχετικά με την 

παραλαβή του αιτήματός του, η Υπεύθυνη Αρχή αξιολογεί την πληρότητα και 

επιλεξιμότητα κάθε αιτήματος και είτε προχωρά στην έκδοση απόφασης Χορήγησης 

Χρηματοδότησης, είτε το αίτημα χρηματοδότησης απορρίπτεται. Η Υπεύθυνη Αρχή 

ενημερώνει τον υποψήφιο Δικαιούχο σχετικά με την απόρριψη του αιτήματος, καθώς και 

για τους λόγους απόρριψής του.  

2. Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην Υπεύθυνη Αρχή 

σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  

3. Η απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης της δράσης/των δράσεων υπογράφεται από 

τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στον οποίον υπάγεται η Υπεύθυνη Αρχή. Ως 

παράρτημά της, επισυνάπτονται οι όροι υλοποίησης και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου - 

Εταίρου Υλοποίησης.  

4. Η χρηματοδότηση της Συλλογικής Απόφασης του προγράμματος «ESTIA 2021 – 

στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» υποβάλλεται από τον 

Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

 

Άρθρο 9 

Παρακολούθηση - πληρωμές - επαληθεύσεις - ολοκλήρωση δράσεων 
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1. Οι Εταίροι Υλοποίησης - Δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου έναντι της 

Υπεύθυνης Αρχής για την υλοποίηση της εγκεκριμένης δράσης, καθώς και την 

ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με την απόφαση 

Χορήγησης Χρηματοδότησης.  

2. Μετά την έκδοση της απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης, υποβάλλονται ανά 

μήνα από τον Εταίρο Υλοποίησης, Έκθεση Προόδου υλοποίησης και Δελτίο Δήλωσης 

Δαπανών στον οποίο επισυνάπτονται όλα τα  δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν 

την πραγματοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, ήτοι:  

α. κατάλογος με τις συνολικές θέσεις στέγασης (δυναμικότητα),  

β. κατάλογος με τους ωφελούμενους που διαμένουν στις θέσεις στέγασης στην οποία θα 

αναγράφονται και όλα τα τυχόν προστατευόμενα μέλη αυτών,  

γ. υπεύθυνη δήλωση του εταίρου υλοποίησης ότι όλοι οι ωφελούμενοι έχουν ενημερωθεί 

και αποδεχτεί τους όρους διαμονής κατά την είσοδό τους στις θέσεις στέγασης ευθύνης 

του. Ο εταίρος υλοποίησης υποχρεούται να τηρεί αρχείο με τις ενυπόγραφες δηλώσεις 

αποδοχής των όρων του προγράμματος. Οι δηλώσεις είναι στη διάθεση της Υπεύθυνης 

Αρχής,  

δ. εβδομαδιαία αναφορά ωφελούμενων ανά θέση στέγασης στην οποία αποτυπώνονται 

οι αποχωρήσεις από τις θέσεις στέγασης και οι διαθέσιμες θέσεις στέγασης όπως 

προκύπτουν από:  

i. τις αναφορές δυναμικότητας/διαθεσιμότητας ανά Φορέα,  

ii. τις αναφορές για τις αποφάσεις παρατάσεων διαμονής ανά Φορέα,  

iii. τις αναφορές για διακοπές παροχών ανά Φορέα,  

iv. τις αναφορές που λαμβάνει για τις μη προγραμματισμένες ή/και άτυπες φυγές ανά 

Φορέα.  

3. Ο Εταίρος Υλοποίησης τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την 

πραγματοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Για την 

τεκμηρίωση των παραπάνω, η Υπεύθυνη Αρχή και η Οικονομική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ζητούν από τον Φορέα Υλοποίησης Βεβαίωση - 

πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της δράσης.  

4. Η χρηματοδότηση που λαμβάνει ο Εταίρος Υλοποίησης προκύπτει από τη 

δυναμικότητα (αριθμός θέσεων στέγασης) που παρέχεται στο σύστημα υποδοχής, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών που προβλέπονται από την 

παρούσα επί το αντίστοιχο μοναδιαίο κόστος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 

Υπεύθυνης Αρχής.  

5. Η διάρκεια της στέγασης των ωφελούμενων υπό το Πρόγραμμα, καθορίζεται από την 

παρούσα και η επιλεξιμότητα της θέσης στέγασης την οποία καταλαμβάνουν συνεχίζεται 

μέχρι το πέρας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται 

να αποχωρήσουν από αυτή. Σε περίπτωση άρνησης αποχώρησης από τη θέση στέγασης, 

ο Εταίρος Υλοποίησης υποχρεούται, να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες (κατ’ 

ελάχιστον επίδοση εξώδικης πρόσκλησης - δήλωσης και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων), 

ώστε να επαναδιατεθεί η θέση στο πρόγραμμα. Εφόσον ο Εταίρος Υλοποίησης έχει 
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προβεί εμπρόθεσμα στις ενέργειες αυτές (εντός 30 ημερών από τη λήξη της τεθείσας 

προθεσμίας αποχώρησης), η θέση παύει να είναι επιλέξιμη μετά το πέρας εξήντα (60) 

ημερών από την προθεσμία αποχώρησης.  

6. Ειδικώς, σε περίπτωση ισχύος έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η επιλεξιμότητα των 

θέσεων στέγασης που καταλαμβάνονται από μη συμμορφούμενους με ημερομηνία 

αποχώρησης εντός του διαστήματος ισχύος των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων, 

επεκτείνεται έως την ημερομηνία άρσης των μέτρων αυτών.  

7. Εφόσον ο Εταίρος Υλοποίησης διαπιστώσει την ανάγκη τροποποίησης στοιχείων της 

εγκεκριμένης δράσης ως προς τη δυναμικότητα ή το χρονοδιάγραμμα πριν την 

ολοκλήρωσή της, υποβάλλει επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα τροποποίησης στην 

Υπεύθυνη Αρχή, η οποία αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ημερών για την αποδοχή ή 

απόρριψη αυτού κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης. Εφόσον 

το ανωτέρω αίτημα αφορά σε αύξηση της δυναμικότητας, η Υπεύθυνη Αρχή αποφαίνεται 

σχετικά κατόπιν εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης.  

8. Στα στοιχεία παρακολούθησης της δράσης περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα 

ελέγχων άλλων εθνικών και ενωσιακών ελεγκτικών οργάνων, προκειμένου να εξάγονται 

ασφαλή συμπεράσματα ως προς την πρόοδο της δράσης, τα προβλήματα που δύναται να 

ανακύψουν και των διορθωτικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Σε περίπτωση που 

εντοπισθούν αποκλίσεις που δεν δύνανται να διορθωθούν ή ο Δικαιούχος - Εταίρος 

Υλοποίησης δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου 

συμμόρφωσης, η Υπεύθυνη Αρχή δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη 

συμφωνία επιδότησης, χωρίς να απαιτείται η συμφωνία του Εταίρου Υλοποίησης.  

9. Οι Δικαιούχοι - Εταίροι Υλοποίησης θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα οποιαδήποτε 

περαιτέρω αναφορά σχετικά με την πρόοδο της δράσης τους ζητηθεί από την Υπεύθυνη 

Αρχή. Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που απαιτούνται από την Υπεύθυνη 

Αρχή, και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάκληση της 

απόφασης Χορήγησης Επιχορήγησης και στην απένταξη του Δικαιούχου - Εταίρου 

Υλοποίησης από το Πρόγραμμα ESTIA 2021, με επιβολή υποχρέωσης έντοκης 

επιστροφής της ήδη καταβληθείσας επιχορήγησης.  

10. Οι Δικαιούχοι – Εταίροι Υλοποίησης θα πρέπει να τηρούν ξεχωριστή λογιστική 

μερίδα για τη δράση, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν 

πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην Υπεύθυνη Αρχή, μέσω των Εκθέσεων 

προόδου υλοποίησης. Θα πρέπει να τηρούν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση 

και να υποβάλλουν στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στην Υπεύθυνη Αρχή με κάθε 

Δελτίο Δήλωσης Δαπάνης.  

11. Οι Δικαιούχοι - Εταίροι Υλοποίησης οφείλουν να υλοποιούν τους κανόνες 

δημοσιότητας του προγράμματος «ESTIA 2021» σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπεύθυνης 

Αρχής.  

12. Η Υπεύθυνη Αρχή εξετάζει το σύνολο των υποβαλλόμενων συνημμένων στο αίτημα 

προκαταβολής και χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσης 

προκειμένου να επαληθεύσει την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου, την κάλυψη των 

όρων της απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης, τον ορθό υπολογισμό των δαπανών 
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βάσει επιλογών του απλοποιημένου κόστους. Εφόσον διαπιστώνονται από την Υπεύθυνη 

Αρχή, ή τον Φορέα Υλοποίησης διαφορές μεταξύ των υλοποιημένων και των 

εγκεκριμένων, όπως π.χ.:  

α. την παροχή μονάδων φιλοξενίας με διαφορετικά (επί τα χείρω) χαρακτηριστικά από 

αυτά που δηλώθηκαν στο αίτημα χρηματοδότησης,  

β. την παροχή υπηρεσιών χαμηλότερου επιπέδου αυτών που δηλώθηκαν στο αίτημα 

χρηματοδότησης π.χ. μειωμένο ή ακατάλληλο προσωπικό,  

γ. κάθε άλλη διαφορά μεταξύ των δηλωμένων στοιχείων και των υλοποιημένων, από 

το Δικαιούχο - Εταίρο Υλοποίησης ως προς την παροχή των ανωτέρω, θα επιβάλλονται 

διορθωτικά μέτρα τα οποία εξειδικεύονται στην Πρόσκληση. Τα διορθωτικά μέτρα αυτά, 

θα ισχύουν και για τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσης.  

 

Άρθρο 10 

Πληρωμές – Δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας 

1. Οι προχρηματοδοτήσεις και οι πληρωμές των δαπανών Τεχνικής Βοήθειας 

ρυθμίζονται από τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 2857), όπως 

ισχύει. Τα δικαιολογητικά πληρωμής των δράσεων αναφέρονται στην πρόσκληση και 

ισχύουν και για τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσης.  

2. Για την υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, οι οποίες αφορούν τις δαπάνες 

διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 

ESTIA 2021, δικαιούχος ορίζεται η Υπεύθυνη Αρχή. Για τις συγκεκριμένες δαπάνες 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και της παρ. 6 του 

άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).  

 

Άρθρο 11 

Ωφελούμενοι 

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία 

(συμπεριλαμβανομένων και τυχών ανήλικων μελών της οικογένειάς τους) κατά τις παρ. 1, 

2 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη δυναμικότητα 

του προγράμματος και με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα, κατά το άρθρο 58 και της 

περ. στ΄ του άρθρου 41 του ίδιου νόμου.  

2. Ειδικά για τους αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν 

σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη 

η ευαλωτότητά τους ή η συνέχιση παρακολούθησης σπουδών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί.  

 

Άρθρο 12 
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Συνοδευτικές Υπηρεσίες 

Κατά τη διάρκεια της στέγασης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν συνοδευτικές, 

υποστηρικτικές της διαβίωσής τους υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τη 

δυνατότητα του προγράμματος και με γνώμονα την ταχύτερη αυτονόμησή τους. Οι 

υπηρεσίες αφορούν ιδίως:  

1. Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον 

ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την 

εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την 

υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού 

λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της 

απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.  

2. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.  

3. Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.  

4. Παροχή σίτισης για τις θέσεις του προγράμματος της των εδαφίων β και γ της παρ. 3 

του άρθρου 5, καθώς και για το εδάφιο α’ σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κατάλληλη 

υποδομή για την παρασκευή γευμάτων από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας.  

5. Μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, εφόσον απαιτηθεί από το φορέα 

υλοποίησης.  

 

Άρθρο 13 

Γενικές προδιαγραφές μονάδων στέγασης 

1. Οι μονάδες στέγασης πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:  

α. Βρίσκονται εντός ή πλησίον αστικού/οικιστικού ιστού.  

β. Έχουν χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής και βρίσκονται σε περιοχές με χρήση 

γης που επιτρέπει κατοικία, τουριστικά καταλύματα ή χώρους κοινωνικής πρόνοιας κατά 

την κείμενη νομοθεσία. Κτίρια με άλλη χρήση μισθώνονται κατόπιν αντίστοιχης 

μεταβολής της.  

γ. Φέρουν τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά για τη μίσθωση ακινήτων.  

δ. Πληρούν τους όρους πυροπροστασίας κτιρίων βάσει των διατάξεων σε ισχύ κατά 

το χρόνο ανέγερσής τους.  

ε. Πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνητού φωτισμού και αερισμού, κατά 

τη σχετική νομοθεσία και διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή 

αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητού.  

στ. Πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών διατάξεων κατά περίπτωση, και 

ειδικότερα:  

i. Διαθέτουν επαρκή παροχή νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

ii. Συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα 

απομακρύνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την 
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ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης, άμεσα 

ή έμμεσα.  

iii. Εφαρμόζουν πρόγραμμα απολύμανσης και μυοκτονίας - εντομοκτονίας, εφόσον είναι 

αναγκαίο, και η συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων εκτελείται σύμφωνα με τις 

μεθόδους και τα μέσα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

ζ. Διαθέτουν ασφαλές σύστημα θέρμανσης. Απαγορεύεται η τοπική χρήση θερμαντικής 

μονάδας ξύλου, βιομάζας, υγραερίου, κηροζίνης και πετρελαίου. Απαγορεύεται η χρήση 

τζακιών.  

η. Διαθέτουν σύνδεση με τη βασική υπηρεσία ηλεκτροδότησης, με αυτόνομο μετρητή, 

καθώς και επαρκή σημεία παροχής σε όλους τους χώρους (πρίζες). Ο πίνακας ηλεκτρικού 

ρεύματος είναι εφοδιασμένος με αντι-ηλεκτροπληξιακό διακόπτη.  

θ. Διαθέτουν σύστημα θέρμανσης νερού.  

ι. Eφόσον δεν είναι ισόγειες, τοποθετείται πλέγμα στα κάγκελα των μπαλκονιών, όταν 

στεγάζονται παιδιά κάτω των 10 ετών.  

2. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού ως 

ισχύει ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για τα  παλαιότερα κτίρια, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μέχρι την αντικατάστασή του. Απαγορεύεται η χρήση μονάδων στέγασης 

που είναι ημιτελείς.  

3. Ειδικά για τις μονάδες στέγασης σε τουριστικά καταλύματα, απαιτείται νόμιμη άδεια 

λειτουργίας κατά τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, βάσει τις οποίας καθορίζονται 

οι προδιαγραφές για το κτίριο και την πυρασφάλεια. Η μίσθωση των μονάδων στέγασης 

σε τουριστικά καταλύματα, δύναται να μην περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των 

υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας των καταλυμάτων αυτών, εφόσον 

διασφαλίζεται η τήρηση των λειτουργικών και λοιπών προδιαγραφών που προβλέπονται 

στην παρούσα.  

 

Άρθρο 14 

Λειτουργικές προδιαγραφές μονάδων στέγασης 

1. Οι μονάδες στέγασης διαθέτουν:  

α. Χώρους ύπνου, δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελούμενων έκαστος. Σε περίπτωση που 

οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι 

μεγαλύτερη, εφόσον υπάρχουν βρέφη.  

β. Επιπλέον χώρους, οι οποίοι δύνανται να είναι κοινόχρηστοι σε περίπτωση συστέγασης 

και ειδικότερα:  

i. Κουζίνα και χώρο ενδιαίτησης, επαρκείς για τον αριθμό των θέσεων στέγασης που 

περιλαμβάνουν.  

ii. Χώρο υγιεινής (WC/ντους/νιπτήρας) για κάθε (8) ωφελούμενους κατ’ ανώτατο, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις στέγασης οικογενειών, τα μέλη των οποίων υπερβαίνουν αυτόν 

τον αριθμό.  
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iii. Σε περίπτωση συστέγασης οικογενειών, οι χώροι ύπνου έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση 

από και προς τους κοινόχρηστους χώρους.  

2. Ειδικά για τις μονάδες στέγασης που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα 

οι λειτουργικές προδιαγραφές για την κουζίνα, τα δωμάτια, τους χώρους υγιεινής, και τη 

μέγιστη δυναμικότητα των χώρων ύπνου καθορίζονται από την άδεια λειτουργίας τους.  

3. Σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό εντός της μονάδας στέγασης, διατίθενται 

γραφεία, χώροι αποθήκευσης προσωπικών αντικειμένων και διακριτοί χώροι υγιεινής για 

το σύνολο αυτού. Επιπλέον, διατίθενται κατάλληλοι χώροι διεξαγωγής ατομικών και 

ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής.  

4. Οι μονάδες στέγασης άνω των είκοσι (20) θέσεων διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους 

ψυχαγωγίας ή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και χώρους αποθήκευσης για κάθε 

αναγκαία προμήθεια. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται από τον φορέα υλοποίησης 

η καθαριότητα και οι όροι υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.  

5. Ειδικοί όροι ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές των μονάδων στέγασης δύνανται 

να εγκρίνονται από τον φορέα υλοποίησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Υπεύθυνης 

Αρχής, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος εκ μέρους των εταίρων υλοποίησης.  

 

Άρθρο 15 

Εξοπλισμός θέσεων και μονάδων στέγασης 

1. Σε κάθε θέση στέγασης αντιστοιχεί:  

α. Κρεβάτι με στρώμα, χώρος ντουλάπας.  

β. Μαξιλάρι, δύο ζεύγη σεντόνια και μαξιλαροθήκες, ένα κλινοσκέπασμα, δύο ζεύγη 

πετσέτας. Ο εξοπλισμός της παρούσας υποπαραγράφου θεωρείται αναλώσιμος.  

2. Πλέον του εξοπλισμού των θέσεων στέγασης, οι μονάδες στέγασης διαθέτουν:  

α. Ηλεκτρικές συσκευές, κατ’ ελάχιστον, πλυντήριο ρούχων, ψυγείο και ηλεκτρική 

κουζίνα (μόνο για τις μονάδες στέγασης της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 5. Οι μονάδες 

στέγασης διαθέτουν κατάλληλο σύστημα απαγωγής αερίων.  

β. Τραπέζια και καρέκλες στους χώρους ενδιαίτησης, που επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκών των ωφελούμενων.  

γ. Σκεύη κουζίνας για την παρασκευή και κατανάλωση γευμάτων (μόνο για τις μονάδες 

στέγασης της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 5.  

3. Σε περίπτωση που η μονάδα στέγασης διαθέτει επαγγελματική κουζίνα, η χρήση της 

από τους ωφελούμενους απαγορεύεται, και ο φορέας υλοποίησης διασφαλίζει διακριτό 

και προσβάσιμο, κοινόχρηστο χώρο με ηλεκτρικές μικροσυσκευές για την προετοιμασία 

ροφημάτων και βρεφικών γευμάτων. Σε περίπτωση που η μονάδα στέγασης διαθέτει 

επαγγελματικά πλυντήρια, η χρήση τους από τους ωφελούμενους είναι ελεγχόμενη και 

ειδικά για τις μονάδες στέγασης που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα, σύμφωνη 

με την άδεια λειτουργίας τους.  
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Άρθρο 16 

Εστίαση/Σίτιση των ωφελούμενων 

1. Στις μονάδες στέγασης των περ. β και γ της παρ. 3 του άρθρου 5, όπως ορίζεται στον 

παρόν, παρέχεται σίτιση με ευθύνη του Εταίρου Υλοποίησης. Για την παροχή σίτισης 

καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα γευμάτων, με θεώρηση διατροφολόγου, το οποίο 

αναρτάται σε κατάλληλο σημείο της μονάδας στέγασης.  

2. Ο Εταίρος Υλοποίησης διασφαλίζει ότι:  

α. Οι ωφελούμενοι της μονάδας στέγασης λαμβάνουν τρία (3) βασικά γεύματα την 

ημέρα, ενώ τουλάχιστον στους ανηλίκους παρέχεται επιπλέον δεκατιανό και 

απογευματινό γεύμα. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα βρέφη, τα νήπια, τις γυναίκες σε 

κύηση ή γαλουχία, καθώς και για άλλες κατηγορίες ωφελούμενων με ιδιαίτερες 

διατροφικές ανάγκες (ιδίως ηλικιωμένοι και άτομα με σοβαρή ασθένεια).  

β. Ο χρόνος προετοιμασίας των γευμάτων είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερος σε αυτόν 

της κατανάλωσης.  

γ. Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά την παρασκευή των γευμάτων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.  

 

Άρθρο 17 

Στελέχωση εταίρων υλοποίησης του προγράμματος 

1. Για την υποστήριξη της στέγασης και την υλοποίηση των συνοδευτικών αυτής 

υπηρεσιών, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:  

α. Ένας συντονιστής πεδίου ανά Περιφέρεια.  

β. Ένας κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος για την 

παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανά διακόσιους (200) ωφελούμενους.  

γ. Ένας κοινωνικός επιστήμονας για την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών της περ. 

α του άρθρου 5 της παρούσας ανά εκατό (100) ωφελούμενους.  

δ. Ένας επόπτης στέγασης ανά διακόσιες (200) θέσεις στέγασης.  

ε. Ένας διερμηνέας ή πολιτισμικός διαμεσολαβητής στον οποίο αντιστοιχεί αριθμός 

ωφελούμενων που δεν υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150). Σε κάθε περίπτωση 

διασφαλίζεται η πρόσβαση των ωφελούμενων σε υπηρεσίες διερμηνείας όλο 

το εικοσιτετράωρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

στ. Προσωπικό διοικητικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες έκαστου φορέα 

υλοποίησης.  

2. Στις μονάδες στέγασης δυναμικότητας άνω των 20 θέσεων, διανυκτερεύει προσωπικό 

του Εταίρου Υλοποίησης κατά τις νυχτερινές ώρες ή παρέχεται υπηρεσία φύλαξης.  

3. Όλες οι κατηγορίες προσωπικού του Εταίρου Υλοποίησης διαθέτουν κατάλληλη 

εκπαίδευση και κατάρτιση ανάλογα με την ειδικότητά τους, και σε κάθε περίπτωση 

γνωρίζουν τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται στο ισχύον ρυθμιστικό 
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πλαίσιο, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11 της 

παρούσας.  

4. Οι Εταίροι Υλοποίησης που διαχειρίζονται έως εκατό (100) θέσεις στέγασης δύνανται 

να περιορίζουν τη στελέχωσή τους σε έναν κοινωνικό λειτουργό έναν επόπτη και 

το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον η πρόσβαση σε διερμηνεία δύναται να 

διασφαλίζεται εξ αποστάσεως.  

 

Άρθρο 18 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εποπτεία 

1. Για την ενιαία ρύθμιση των όρων διαμονής στις θέσεις στέγασης υπό το πρόγραμμα, 

εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης και διατύπωσης 

γνώμης από την Υπεύθυνη Αρχή, «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 

Προγράμματος», ο οποίος δεσμεύει τους Εταίρους Υλοποίησης και ρυθμίζει κατ’ 

ελάχιστον τα εξής:  

α. Τις διαδικασίες εισαγωγής, αποχώρησης, διακοπής, και παύσης της στέγασης.  

β. Τις υπηρεσίες που παρέχονται, τους όρους και τον τρόπο παροχής τους.  

γ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων κατά τη διαμονή τους.  

δ. Τα καθήκοντα του προσωπικού.  

ε. Τον Κώδικα Δεοντολογίας του προσωπικού, την αρχή της εμπιστευτικότητας και 

το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων καθώς και λοιπές αρχές που 

διέπουν το πρόγραμμα, όπως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η οικογενειακή ενότητα, 

η πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης 

προστασία της ιδιωτικότητας.  

στ. Το σύστημα παρακολούθησης για την επιμελή χρήση των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού, καθώς και για την κατανάλωση στη χρήση των παροχών κοινής ωφέλειας.  

ζ. Τις κυρώσεις για την παραβίαση των όρων του Εσωτερικού Κανονισμού από τους 

ωφελούμενους, ιδίως λόγω ιδιαίτερα βίαιης συμπεριφοράς, μη επιμελούς χρήσης των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και υπερκατανάλωσης στη χρήση των παροχών 

κοινής ωφέλειας.  

η. Τις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης των όρων διαμονής και τέλεσης 

αδικημάτων.  

θ. Τους όρους απουσίας από τη θέση στέγασης για μικρό χρονικό διάστημα.  

ι. Τους όρους για την είσοδο επισκεπτών.  

ια. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

ιβ. Το απασχολούμενο προσωπικό, τις διαδικασίες επιλογής και τα ελάχιστα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα της κάθε ειδικότητας, την εσωτερική οργάνωση, τις αρμοδιότητες 

και τα καθήκοντα.  
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2. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού της προηγούμενης παραγράφου, 

εφαρμόζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος ESTIA (υπ’ αρ. 

14320/2020 υπουργική απόφαση, Β΄ 5269) κατά το μέρος που δεν προσκρούει στις 

διατάξεις της παρούσας απόφασης.  

3. Εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, με ευθύνη 

των Εταίρων Υλοποίησης, οι ωφελούμενοι του προγράμματος αποδέχονται ενυπόγραφα 

τους όρους διαμονής στο πρόγραμμα όπως ορίζονται στον ισχύοντα κάθε φορά Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος.  

 

Άρθρο 19 

Όροι εισαγωγής και παραμονής στο πρόγραμμα 

1. Για την εισαγωγή του στο πρόγραμμα, ο ωφελούμενος παραπέμπεται αποκλειστικά 

από τον Φορέα Υλοποίησης Η εισαγωγή και η παραμονή στο πρόγραμμα τίθεται υπό τον 

όρο ότι ο ωφελούμενος:  

α. Είναι αυτοεξυπηρετούμενος ή διαθέτει κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον ή 

φροντιστή.  

β. Δεν επιδεικνύει συμπεριφορά που να θέτει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του 

ίδιου, άλλων ωφελούμενων ή μελών του προσωπικού.  

γ. Δεν κάνει χρήση παράνομων και εξαρτησιογόνων ουσιών.  

2. Για την εκτίμηση της ευαλωτότητας και των ως άνω όρων, ο φορέας υλοποίησης 

δύναται να ζητά γνωμάτευση από ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων ή 

Δημόσιων Δομών Ψυχικής Υγείας ή άλλους ειδικώς συμβεβλημένους με το Ελληνικό 

Δημόσιο ιατρούς. Σε περιπτώσεις σοβαρών ψυχικών διαταραχών, ο φορέας υλοποίησης 

δύναται να ζητά κατά τα ανωτέρω ψυχιατρική γνωμάτευση αναφορικά με το αν 

ο ωφελούμενος χρήζει νοσηλείας ή φιλοξενίας σε στεγαστική δομή ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης ή δύναται να υποστηρίξει ασφαλή αυτόνομη διαβίωση ή και συμβίωση 

και υπό ποιές προϋποθέσεις.  

3. Ειδικά για τους αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν 

σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη 

η ευαλωτότητά τους ή η συνέχιση παρακολούθησης σπουδών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής 

εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί.  

4. Αν ωφελούμενος αρνηθεί συγκεκριμένη θέση στέγασης, αναζητείται νέα θέση, μόνο 

εφόσον για την άρνηση στοιχειοθετούνται ειδικοί λόγοι προστασίας. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο ωφελούμενος δεν στεγάζεται υπό το πρόγραμμα και νέο αίτημα γίνεται 

δεκτό μόνο αν στοιχειοθετείται σοβαρή μεταβολή της κατάστασής του.  

5. Άρνηση του Εταίρου Υλοποίησης να στεγάσει ωφελούμενο είναι έγγραφη και 

αιτιολογημένη. Η άρνηση γίνεται δεκτή από το φορέα υλοποίησης εφόσον προβάλλονται 

λόγοι προστασίας του ωφελούμενου.  
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6. Οι φορείς υλοποίησης διασφαλίζουν την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων διαμονής εκ 

μέρους των ωφελούμενων ως προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, όπως 

αυτοί ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Προγράμματος.  

7. Κατά την τοποθέτηση και κατά τη διάρκεια της διαμονής, διασφαλίζεται για τους 

ωφελούμενους:  

α. Ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η διαβίωση με όρους αξιοπρέπειας, 

ασφάλειας, προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας, η προστασία του ιδιωτικού 

βίου και των προσωπικών δεδομένων.  

β. Η διατήρηση της ενότητας της οικογένειας και η διασφάλιση του βέλτιστου 

συμφέροντος του παιδιού.  

γ. Η ύπαρξη διαδικασιών αντιστοίχισης σε κατάλληλες θέσεις.  

δ. Η ύπαρξη μηχανισμών για την πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων και 

περιστατικών βίας συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής, σεξουαλικής, έμφυλης και 

ενδοοικογενειακής.  

ε. Η ενεργή συμμετοχή των ωφελούμενων σε ζητήματα ασφάλειας και προστασίας τους.  

στ. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας με συγγενείς, δημόσιους φορείς, διεθνείς 

οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις.  

ζ. Η ύπαρξη μηχανισμού υποβολής παραπόνων.  

η. Η τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και εμπιστευτικότητας.  

8. Σε όλη τη διάρκεια της στέγασής τους οι ωφελούμενοι του προγράμματος 

υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους Εταίρους Υλοποίησης του προγράμματος για τον 

σχεδιασμό εξατομικευμένου σχεδίου ένταξής τους και για τη διεκπεραίωση των οικείων 

διοικητικών διαδικασιών, όπως, ιδίως, η εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο και στο 

Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και η εγγραφή σε 

οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.  

 

Άρθρο 20 

Διακοπή παροχών 

Για τον περιορισμό, τη διακοπή ή την τυχόν ανανέωση της παροχής μερικών ή όλων των 

υλικών συνθηκών υποδοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4636/2019, 

όπως κάθε φορά ισχύουν.  

 

Άρθρο 21 

Τερματισμός παροχών 

1. Οι παροχές του προγράμματος για τους ωφελούμενους τερματίζονται αυτοδίκαια 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4636/2019, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει από την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης παροχής καθεστώτος διεθνούς ή 

επικουρικής προστασίας ή από την έκδοση τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της 
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αίτησης διεθνούς προστασίας. Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τις 

θέσεις στέγασης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σε αυτούς των 

παραπάνω αποφάσεων.  

2. Για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, οι  προθεσμίες της παρ.  1 εκκινούν 

από την έκδοση απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας για όλα τα μέλη της 

οικογένειας.  

3. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, κατισχύουν της παρούσης ειδικές διατάξεις περί 

κράτησης, όπου ισχύουν.  

4. Αν ο ωφελούμενος παραιτηθεί ρητά από την αίτηση διεθνούς προστασίας, οι παροχές 

τερματίζονται άμεσα από την άσκηση της παραίτησης.  

5. Οι Εταίροι Υλοποίησης υποχρεούνται στην πιστή εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος και οφείλουν να γνωστοποιούν άμεσα στον Φορέα Υλοποίησης οποιαδήποτε 

παραβίαση της παρούσας.  

 

Άρθρο 22 

Παράταση παροχών 

1. Οι παροχές υπό το πρόγραμμα παρατείνονται για διάστημα δύο (2) μηνών από την 

επίδοση της απόφασης αναγνώρισης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κατά το άρθρο 82 

του ν. 4636/2019, σε οικογένειες, μέλος των οποίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους 

υγείας, οι οποίοι καθιστούν απολύτως αναγκαία τη μη αλλαγή περιβάλλοντος λόγω 

κινδύνου ζωής.  

2. Για τις ωφελούμενες σε προχωρημένη ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε 

κατάσταση λοχείας, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, οι παροχές του προγράμματος 

τερματίζονται κατά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τον τοκετό.  

3. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που κατά την ενηλικίωσή τους: α) διαμένουν σε 

κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή β) διαμένουν σε θέσεις προσωρινής 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, και συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι 

ευαλωτότητας ή συνέχισης παρακολούθησης σπουδών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές 

δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, 

στις οποίες έχουν εγγραφεί, δύναται να παραπέμπονται σε θέση στέγασης του 

προγράμματος για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησής τους.  

4. Για την παράταση διαμονής ωφελούμενων των παρ. 1-3 απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση του Φορέα Υλοποίησης.  

5. Με την παρέλευση των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στις ως άνω 

παραγράφους, ο τερματισμός των παροχών επέρχεται αυτοδίκαια.  

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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1108. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378 της 5/5.2.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID–19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 

έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 454) 
(Καταργήθηκε από το πρώτο εδ. της παρ. 4 του άρθρου 14 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

9147/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), κατωτ. αριθ. 1118, από την έναρξη ισχύος 

αυτής. Με το δε δεύτερο εδ. ιδίας άνω παρ. 4 ορίστηκε ότι: «Ειδικώς ως προς το 

σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1, καθώς και την παρ. 3 του άρθρου 3, 

η παρούσα τίθεται σε ισχύ τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι τότε 

διατηρείται σε ισχύ η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.») 

 

----------.---------- 

 

1109. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. 14109/ΓΔ4 της 5/6.2.2021 «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής 

για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α 

νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση» (Β’ 455) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών» 

(Α’ 90) και ιδίως την περ. α της παρ. 1 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104),  

β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89Nkq0pWjxLp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWGgxrOFyudBQaUNN5aihBsYI22-JIeied-KZRr5ajtJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gWRcmEVgi0B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQgTURqGgt5A7ReB24kobpf5S4biOX3BEh5Rovapdtat
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vSJ4gRiqa7d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuU_1h2GRpmtxu5ddJZAtZEpys9l0JXMqchVz-tO3aWdb
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ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄2),  

στ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/09.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),  

ζ. την παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ»,  

η. των άρθρων 22 και 24 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 137),  

θ. την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ:11180/20.02.2020 Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΨΟ465ΦΥΟ-ΛΟΔ) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή 

Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες».  

2. Την από 27.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία Φ.1/Γ/55/11305/Β1/01-02-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

(Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

«1. α) Η δικαιολόγηση των απουσιών, κατά το πρώτο και δεύτερο τετράμηνο του 

σχολικού έτους 2020-2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία 

η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται δια ζώσης και οι οποίοι δεν πάσχουν οι 

ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν 

σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID - 19, γίνεται ύστερα από 

αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τα πέντε 

(5) κάτωθι αναφερόμενα μέλη και τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς αυτών. Οι 

ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται να 

παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις».  

Η παρ. 1α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Υπουργού Υγείας Αριθμ. 43274/ΓΔ4 της 14/14.4.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 κοινής απόφασης της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας “Σύσταση και 

συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που 
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πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί 

να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (Β΄ 455)» (Β΄ 1512). Με το δε 

τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 

14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 (Β΄ 455) κοινή απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας.» 

β) Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση 

του έργου για το οποίο έχει συσταθεί. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση 

για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι 

διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 

Α’ 45). Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999). Ως γραμματέας ορίζεται η Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών, με 

αναπληρώτρια την Βασιλική Τσιαμπαζη, ΠΕ Διοικητικού, υπάλληλοι του Υπουργείου 

Υγείας.  

γ) Ως μέλη της παραπάνω επιτροπής ορίζονται τα εξής: 1. Νικόλαος Σύψας, Καθηγητής 

Παθολογικής Φυσιολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ 2. Δημήτριος Χατζηγεωργίου, 

Υποπτέραρχος, Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Υγειονομικού Πολεμικής Αεροπορίας 3. 

Χαράλαμπος Γώγος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού 

Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 4. Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής 

Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ και 5. Βασιλική Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Γ’ Παιδιατρικής, 

Γ.Ν.Θ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» με αντίστοιχους αναπληρωτές τους εξής: 1. Γεώργιο Δαΐκο, Ομότιμο 

Καθηγητή Παθολογίας Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, 2. Γεώργιο Σαρόγλου, Παθολόγο - 

Λοιμωξιολόγο, Ομότιμο Καθηγητή Παθολογίας Ανωτάτης Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, τέως 

Πρόεδρος ΚΕΕΛΠΝΟ 3. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ - Γ.Ν.Α. 

«ΑΤΤΙΚΟΝ», Παθολόγο-Λοιμωξιολόγο, 4. Αθανασία Λουρίδα, Παιδίατρο - 

Λοιμωξιολόγο, Διευθύντρια ΕΣΥ - Α’ Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π.«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 

5. Θεοκλή Ζαούτη, Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας - University of 

Pennsylvania -School of Medicine.  

 

Άρθρο 2 

α) Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για την εφαρμογή της παρούσης 

ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των 

μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι 

αυτών.  

β) Ως υποκείμενα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή/τρια, τα οποία μπορεί 

να συνιστούν αιτία για προσεκτική στάθμιση του ενδεχομένου μακρόχρονης αποχής του 

παιδιού από το σχολείο είναι τα αναφερόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436 (Β’ 4011) και υπό 

στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινές υπουργικές αποφάσεις και 

ιδίως οι κάτωθι περιπτώσεις: 1) άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που 

λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 2) άτομα με μεταμόσχευση 

μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, 3) άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής 

κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, 4) 

άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα που 
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απαιτεί χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 

30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second], διάμεση πνευμονοπάθεια με 

δοκιμασία διάχυσης < 40%), 5) άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε 

αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου) 6) άτομα με 

σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση, 

7) άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV 

λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα/μL ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο 

ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.  

 

Άρθρο 3 

«Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους μαθητές/τριες της παρ. 

α του άρθρου 1 για τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι την έκδοση 

της απόφασης της παραπάνω επιστημονικής Επιτροπής. Οι γονείς/κηδεμόνες και οι 

συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην 

περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι, υποβάλλουν στη διεύθυνση της οικείας 

σχολικής μονάδας, με κάθε πρόσφορο μέσο, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί δικαιολόγησης των απουσιών κατά το δεύτερο τετράμηνο 

λόγω συνοικήσεως με άτομο ή άτομα που πάσχει/ουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, 

όπως τούτα περιγράφονται, όχι περιοριστικά, στο άρθρο 2. Μαζί με την ως άνω αίτηση - 

υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο 

φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς 

πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενα νοσήματα του άρθρου 2. Παράλληλα, 

προσκομίζεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986, δια της οποίας δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του 

άρθρου 1 να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στην περ. α του άρθρου 1.  

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών οι παραπάνω 

φάκελοι με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σφραγισμένοι και χωρίς καθυστέρηση στην 

Επιτροπή του άρθρου 1, με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας της οικείας σχολικής 

μονάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Για όσους εκ των ανωτέρω έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για τις απουσίες του πρώτου 

τετραμήνου και δεν έχει επέλθει μεταβολή στην κατάσταση της υγείας των συνοικούντων 

ατόμων, δεν απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών».  

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Υπουργού Υγείας Αριθμ. 43274/ΓΔ4 της 14/14.4.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 κοινής απόφασης της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας “Σύσταση και 

συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που 

πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί 

να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (Β΄ 455)» (Β΄ 1512). Με το δε 

τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 

14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 (Β΄ 455) κοινή απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας.» 
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Άρθρο 4 

Η Επιτροπή οφείλει, προτού ενεργήσει την εξέταση των υπό κρίση περιπτώσεων, να 

διαπιστώσει ότι παραλαμβάνει σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος περιέχει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3, ιδίως τις υπεύθυνες δηλώσεις, 

και κατόπιν να πιστοποιήσει με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη κρίση εάν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του άρθρου 1. Η ως άνω κρίση δεν υπόκειται σε οιαδήποτε διοικητική 

προσφυγή πλην της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτησης 

θεραπείας. Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποστέλλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή 

της μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είχαν τεθεί υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη 

του Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της 

σχολικής μονάδας με πρωτόκολλο παράδοσης  - παραλαβής, προκειμένου εκείνος/εκείνη 

να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος φάκελος αποστέλλεται ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά και μόνο τον/ την 

Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας 

φυλάσσει την απόφαση της Επιτροπής και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, με δική 

του/της ευθύνη, στο γραφείο του/ της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξη του οικείου σχολικού έτους τα 

καταστρέφει, συντάσσοντας προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής. 

 

«Άρθρο 5 

Οι μαθητές/τριες, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της προαναφερθείσας 

Επιτροπής, εντάσσονται υποχρεωτικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώ όσοι/ όσες 

μαθητές/μαθήτριες έχουν ενταχθεί ήδη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05.02.2021 (Β΄ 455) κοινής απόφασης της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας, συνεχίζουν να 

παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις».  

Το άρθρο 5 προστέθηκε με την παρ. 3 της απ. Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Υπουργού Υγείας Αριθμ. 43274/ΓΔ4 της 14/14.4.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 κοινής απόφασης της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας “Σύσταση και 

συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που 

πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί 

να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (Β΄ 455)» (Β΄ 1512). Με το δε 

τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 

14109/ΓΔ4/ 05-02-2021 (Β΄ 455) κοινή απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας.» 

 

----------.---------- 
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1110. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 8172 της 4/6.2.2021 

«Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού 

σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 456)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από 

τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 

Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256) και 

ιδίως την παρ. 4.  

2. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.  

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α΄ 133).  

4. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.  

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

7. Το άρθρο 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2).  

9. Το από 04.02.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Υπουργού Υγείας, για τη 

σύσταση της εν θέματι αναφερομένης Επιτροπής.  

10. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

«Συστήνουμε Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού 

σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών 

Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με σκοπό την οριστικοποίηση του 

προγραμματισμού των εμβολιασμών.  

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές αυτών.  

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τα φυσικά 

πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, προκειμένου 

να ορισθεί ημερομηνία εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Qhfx31vVvCF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueIv3yHIOGi-38DuSX0ntC88LRPBPJjJZBwtKQLGHCRK
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Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που 

λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με 

σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού των εμβολιασμών, σε περίπτωση που 

δεν έχουν λάβει ενημέρωση για την προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους 

από την εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).  

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει 

τον αιτούντα ως προς την αποδοχή ή μη της αίτησης με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

Η Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του Συστήματος προγραμματισμού συνεδριών 

εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID- 19, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό 

την ευθύνη και εποπτεία του ΝΠΙΔ «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» με σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των 

προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά 

του κορωνοϊού COVID-19.  

Για την επίτευξη του έργου της η Επιτροπή θα συνεργάζεται με όλους τους 

εμπλεκόμενους Φορείς, όπως το ΝΠΙΔ «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)» και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίοι και 

υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται για την επιτέλεση του έργου 

της.  

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.  

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμού κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 για τον πληθυσμό όλης της χώρας.» 

Στην παρούσα απ., απαλείφθηκε το εδ. «Η Επιτροπή θα λειτουργεί υπό την 

παρακολούθηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας» και το διατακτικό της 

αναδιαμορφώθηκε στο σύνολό του ως άνω από την απ. Υπουργού Υγείας Αριθμ. 

Α1β/Γ.Π. οικ. 11061 της 22/24.2.2021 «Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία 

Α1β/Γ.Π.οικ. 8172/04.02.2021 απόφασης, με θέμα “Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης 

Αιτήσεων για τον ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός της 

ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β’ 456)» (Β’ 720). 

 

----------.---------- 

 

1111. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/74229/20 

της 5/6.2.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος” οργανική μονάδα έδρας 

“Γεώργιος Γεννηματάς”» (Β’ 456)  
 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xIbsZUCwaW15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZx1GWYhdONk5Fx9yVUamEvT7yhkOlwctfbgaTARZtsQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Qhfx31vVvCF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueIv3yHIOGi-38DuSX0ntC88LRPBPJjJZBwtKQLGHCRK
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1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και 

β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 104), όπως ισχύει.  

2. Το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης της 

από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς 

για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης 

Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού 

Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που 

κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89), συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 130).  

3. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄32), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2).  

5. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).  

6. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 53367/31-08-2020 υπουργική απόφαση «Κατανομή 

οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία της χώρας» (Β΄ 3674).  

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123783/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Β΄ 3485), 

όπως ισχύει.  

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123895/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γεώργιος 

Γεννηματάς" και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» (Β΄ 

3515).  

9. Την υπό στοιχεία 39579/11-08-2020 εισήγηση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.  

10. Τα υπό στοιχεία 10706/07-08-2020 και 16375/ 17-11-2020 έγγραφα του Διοικητή 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος», 

οργανική μονάδα έδρας «Γεώργιος Γεννηματάς».  

11. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης/07-08-2020 (θέμα 1ο) έκτακτης συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος 

Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος».  

12. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 138/17-12-2020 (θέμα 40ο) συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε.  

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.3004/15-01-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  
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14. Το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» οργανική μονάδα έδρας «Γεώργιος 

Γεννηματάς» προβλέπεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).  

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς κατανέμονται 

δώδεκα (12) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο Άγιος Δημήτριος» εκ των χιλίων 

(1.000) οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες έχουν συσταθεί με το 

άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή δώδεκα (12) οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που 

συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, για τη 

στελέχωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» οργανική μονάδα έδρας «Γεώργιος 

Γεννηματάς», ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής  

Δώδεκα (12) θέσεις  

Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της αντίστοιχης 

κατηγορίας και κλάδου και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 

87/1986 (Α΄ 32), όπως ισχύει. 

 

----------.---------- 

 

1112. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 5774/203 της 5/6.2.2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων 

θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων 

παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457) 
 

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).  

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Odaz7e2VCox5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub2PW_b0fs6g3rsaLarNp4D8jJp8Bj_AAXgN2lmvIDgo
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4. Το άρθρο  90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

5. Την παρ.  2 του άρθρου  12 και την παρ.  3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.  

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.  

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.  

8. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).  

9. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).  

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

11. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2).  

15. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).  

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

17. 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).  

18. Την υπ’ αρ. οικ. 3644/184/26-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

19. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων του πολιτισμού που επλήγησαν σημαντικά 

από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.  

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, το ύψος της οποίας εκτιμάται έως του ποσού των δέκα τεσσάρων 

εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000  €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021 στον 

ΕΦ 1033-501-0000000 και ΑΛΕ 2310988899, αποφασίζουμε:  
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Την ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού: Θέατρα - Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - 

Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων, με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων 

θεατή/εισιτηρίου, ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση 

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και γενικά 

οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που 

έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 

93.29.2, ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων 

θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.  

«2. Ι. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται άμεσα με την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμφωνα με τα 

κατωτέρω και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2021:  

i) είτε σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης 

της νόσου COVID-19», όπως ισχύει,  

ii) είτε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  

ΙΙ. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης (παράρτημα B της υπ’ αρ. 16228/17.5.2017 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1723), στο πεδίο Δ.1) είτε θεάτρου, είτε μουσικής 

σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων,  

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 

έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και  

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 -

Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2019 

τουλάχιστον 20%.  

ΙΙΙ. Επιπλέον των προϋποθέσεων της υποπαρ. ΙΙ, η επιχείρηση πρέπει να πληροί τις 

κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

α. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ), 

πρέπει:  

i) να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια του παραρτήματος 

Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη 

με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,  
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ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 

του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς και σε επίπεδο 

ενιαίας επιχείρησης,  

ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική 

στις 31/12/2019, να μην υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην 

έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,  

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός 

τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το τμήμα 

3.1 του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι 

καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.  

β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 (De 

minimis), πρέπει:  

i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους 

τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,  

ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς 

στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 

De minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι 

καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,  

iii) σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για 

ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 

υπ’ αρ. 1407/13, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι 

δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα.  

iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, 

συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η 

συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το στοιχείο Α της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Επικρατείας Αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771 της 19/21.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας “Ενίσχυση 

επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και 

χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19” 

(Β’ 457)» (Β΄ 1628). Με το δε στοιχείο Η ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η 

υπ’  αρ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β’ 457) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Επικρατείας.»  

3. α. Στην περίπτωση λειτουργούσας επιχείρησης, δικαιούχος είναι ο/οι παραγωγός/οί 

της παράστασης που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος και ο οποίος είναι 

υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης αδειοδοτημένου χώρου κατά την παρ. 2α του 

παρόντος άρθρου.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkbHgX_iAm7Ceb1ZqBN01ddV2UMooZR6StrVG5PInFJ
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β. Σε περίπτωση πολλαπλών παραγωγών (διαφορετικά έργα/στον ίδιο χώρο) δικαιούχος 

είναι αυτοτελώς ο κάθε παραγωγός της παράστασης, που πληροί τις προϋποθέσεις της 

παρ. 2 του παρόντος.  

4. α. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή 

δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, δικαιούχος είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την 

αίθουσα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ και πληροί τις 

προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος.  

β. Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται με 

προτεραιότητα ο υπομισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν 

υπάρχει, ο ιδιοκτήτης αυτής,  

5. α. Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του παρόντος, που λειτούργησε εντός 

χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή 

δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης 

υποχρεούται/νται υπευθύνως να δηλώσει/ουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) τους καλλιτέχνες με τους οποίους 

έχει/έχουν ενεργό συμβόλαιο ανά έργο, καθώς και β) τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες 

και στιχουργούς, με τους οποίους έχει/έχουν συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που 

αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.  

β. Ο/οι παραγωγός/οί της παράστασης υποχρεούται/νται να αποδώσει/σουν στους 

καλλιτέχνες της προηγούμενης παραγράφου, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

αναστολής μετά την επιβολή αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή 

δημόσιας αρχής ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνεπώς δεν έχουν καταστεί δικαιούχοι 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό (ήτοι 40%) 

της οικονομικής ενίσχυσης επί των μεταξύ τους συμφωνηθέντων ποσών, εφόσον ο/οι 

παραγωγός/οί της παράστασης δεν έχει/έχουν προβεί σε εξόφληση των συμφωνηθέντων. 

Η υποχρέωση απόδοσης του ανωτέρω ποσού γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη 

της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας.  

γ. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και εφαρμόζεται με τους ανωτέρω όρους και την 

καταβολή ποσών που αφορούν τα συμφωνηθέντα πνευματικά δικαιώματα των 

συγγραφέων, μουσικοσυνθετών και στιχουργών.  

δ. Σε περίπτωση μη απόδοσης, οι δικαιούχοι κηρύσσονται έκπτωτοι της οικονομικής 

ενίσχυσης κατά το μέρος μη απόδοσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών και το ποσό 

αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 9 της παρούσας.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος και τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την κάλυψη 

θέσεων θεατή/εισιτηρίου 

1. Στις επιχειρήσεις του άρθρου  1 καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό 

σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει 

η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για τους μήνες Οκτώβριο, 
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Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) 

παραστάσεων ανά μήνα, ως εξής:  

α) Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ.  1 του άρθρου 1 της παρούσας, που λειτούργησε 

εντός χρονικού διαστήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο ή/και Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με 

τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στον παραγωγό της 

παράστασης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% των συνολικών θέσεων 

θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον 

μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

i) Στην περίπτωση όπου στην ίδια επιχείρηση πραγματοποιούνται άνω της μιας 

παράστασης/έργου, η ενίσχυση καταβάλλεται ανά παραγωγή και ανά παραγωγό και για 

μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων στον καθένα.  

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά παραγωγή/έργου 

ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 

(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων στο δηλωθέν διάστημα)  

 

ii) Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, ο υπολογισμός γίνεται για κάθε 

έναν παραγωγό χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή. Στην 

περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 40%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 

(χ αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα) Χ (το 

ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή)  

 

βi) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, 

η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό 

διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για 

χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 

και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται 

την αίθουσα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων 

θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας 

λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική 

σκηνή, χοροθέατρο, συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων, ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 

[χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] 
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ii) Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, ο υπολογισμός 

γίνεται για κάθε έναν χωριστά σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην 

υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται 

ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων Χ 20%) Χ 10 ευρώ/θέση Χ 

[χ αριθμός παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν διάστημα] Χ (το 

ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία) 

 

«2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα 

βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων 

χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.  

3. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Κανονισμού 

De minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την 

τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.  

4. Προκειμένου για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις 

διενεργείται έλεγχος της σώρευσης με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος 

Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ, https://www.sorefsis.gr) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η 

επιχείρηση, και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας 

προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω 

ορίων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.  

Σε περίπτωση παραγωγού παράστασης, ο οποίος αιτείται για περισσότερες από μια 

παραγωγές, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ 

του παραγωγού.  

Σε περίπτωση διαχειριστή αίθουσας, ο οποίος διαχειρίζεται παραπάνω από μία κλειστές 

αίθουσες, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του 

διαχειριστή αίθουσας.  

Όταν το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός και διαχειριστής αίθουσας, ο ανωτέρω 

έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του προσώπου.  

5. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από 

περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, 

κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που 

αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 3 

και 4 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται 

αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το 

https://www.sorefsis.gr/
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συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα κατά 

περίπτωση όρια.  

6. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (De minimis) της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 

Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη 

της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος».  

 Οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 προστέθηκαν με το στοιχείο Β της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Επικρατείας Αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771 της 19/21.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας “Ενίσχυση 

επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και 

χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19” 

(Β’ 457)» (Β΄ 1628). Με το δε στοιχείο Η ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η 

υπ’  αρ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β’ 457) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Επικρατείας.» 

  

Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/ Δικαιολογητικά από τον παραγωγό 

λειτουργούσας επιχείρησης θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού 

χώρου και χώρου παραστάσεων 

1. Οι παραγωγοί παραστάσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών 

χώρων και παραστάσεων που επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας για χρονικό διάστημα από 12-10-2020 έως 16-10-2020 ή έως 23-10-2020 ή έως 

30-10-2020 ή έως 3-11-2020 ή έως 7-11-2020, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα, 

όπου βρίσκεται το θέατρο ή η μουσική σκηνή ή το χοροθέατρο ή ο συναυλιακός χώρος ή 

ο χώρος παραστάσεων, που έκλεισε με κρατική εντολή, σε μία από τις ανωτέρω 

ημερομηνίες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην 

οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική πλατφόρμα 

stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Οι παραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ανά παραγωγή σε 

ειδικό έντυπο, με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού ένταξης στην οικονομική 

ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά 

ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτούνται την 

οικονομική ενίσχυσή τους και δηλώνουν τα κάτωθι:  

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, διεύθυνση, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.].  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkbHgX_iAm7Ceb1ZqBN01ddV2UMooZR6StrVG5PInFJ
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β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, 

καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο.  

δ. Την επωνυμία, την έδρα, τη διεύθυνση και την Περιφερειακή Ενότητα του 

θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων.  

ε. Τους καλλιτέχνες και τα στοιχεία τους που έχουν ενεργό συμβόλαιο για την εκτέλεση 

της παραγωγής και τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς και τα στοιχεία 

τους, με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά 

τους δικαιώματα.  

στ. Τον αριθμό των παραστάσεων που πραγματοποίησε στα δηλωθέντα διαστήματα.  

ζ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

η. Τα στοιχεία συμπαραγωγού/ών (εφόσον υπάρχει) και το/τα ποσοστό/ά συμμετοχής 

στην παραγωγή.  

θ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση, καθώς και 

τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε άμεσο χρόνο με τα φορολογικά 

στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.  

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή 

δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B΄ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής 

απόφασης (B΄ 1723), στο πεδίο Δ.1] του θεάτρου/μουσικής 

σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων), β) τυχόν συμφωνητικό 

μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας, γ) το συμφωνητικό 

συμπαραγωγής, όπου αυτό απαιτείται.  

4. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός λειτουργούσας επιχείρησης 

και υπομισθωτής/ μισθωτής/ιδιοκτήτης, κλειστής επιχείρησης είτε με εντολή δημόσιας 

αρχής είτε από επιλογή, υποβάλλονται αυτοτελείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία ως παραγωγός 

και μίας ως υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής/ Δικαιολογητικά από τον 

υπομισθωτή/μισθωτή/ ιδιοκτήτη κλειστής επιχείρησης θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και παραστάσεων 

1. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες επιχείρησης της παρ. 1 του άρθρου 1 της 

παρούσας, η οποία είτε παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, 

για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον 

μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με την 

Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η επιχείρηση, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την 

οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση 

ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας στην ειδική πλατφόρμα 

stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
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Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες της κλειστής επιχείρησης υποβάλλουν 

υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: 

«Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιοκτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην οικονομική 

ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά 

ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτούνται την 

οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι:  

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης [επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.].  

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, 

καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο (σε περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί).  

δ. Την επωνυμία, την έδρα του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού 

χώρου/χώρου παραστάσεων, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται.  

ε. Τον αριθμό παραστάσεων για τα δηλωθέντα διαστήματα.  

στ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

ζ. Τα στοιχεία συνυπομισθωτή/συνμισθωτή/συνιδιοκτήτη (εφόσον υπάρχει) και 

το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία.  

η. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και 

τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται σε άμεσο χρόνο με τα φορολογικά 

στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.  

3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, επίσης, αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή 

δήλωση γνωστοποίησης [Παράρτημα B΄ της υπ’ αρ. 16228/17-5-2017 κοινής υπουργικής 

απόφασης (B΄ 1723)), στο πεδίο Δ.1] του θεάτρου/μουσικής 

σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων, και β) το συμφωνητικό 

υπομίσθωσης/μίσθωσης αναρτημένο νομίμως στο taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας.  

4. Σε περίπτωση περισσότερων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών την 

αίτηση/υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου την υποβάλλει ο κάθε ένας 

χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην 

υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία, επί του οποίου θα υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση, 

στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

 

«Άρθρο 5 

Έγκριση της αίτησης της οικονομικής ενίσχυσης 
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Μετά την υποβολή της αίτησης/σεων υπαγωγής από τις επιχειρήσεις και της 

συμπληρωματικής αίτησης του άρθρου 6, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων 

από την ΑΑΔΕ, τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχο 

σώρευσης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης».  

 Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το στοιχείο Γ της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Επικρατείας Αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771 της 19/21.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας “Ενίσχυση 

επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και 

χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19” 

(Β’ 457)» (Β΄ 1628). Με το δε στοιχείο Η ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η 

υπ’  αρ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β’ 457) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Επικρατείας.» 

 

«Άρθρο 6 

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Πέραν της αίτησης των επιχειρήσεων υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας κατά περίπτωση, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 

παράρτημα ΙΙΙ, στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που 

τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Με την ανωτέρω συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, η επιχείρηση δηλώνει, το 

αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει 

του Κανονισμού de minimis καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 

με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.  

Η επιχείρηση υποβάλει μία συμπληρωματική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτως 

του αριθμού των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλει είτε ως παραγωγός, είτε ως 

ιδιοκτήτης θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου, χώρου 

παραστάσεων επιλέγοντας ένα νομικό πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  

2. Η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται 

στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.».  

 Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το στοιχείο Δ της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Επικρατείας Αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771 της 19/21.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας “Ενίσχυση 

επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και 

χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19” 

(Β’ 457)» (Β΄ 1628). Με το δε στοιχείο Η ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkbHgX_iAm7Ceb1ZqBN01ddV2UMooZR6StrVG5PInFJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkbHgX_iAm7Ceb1ZqBN01ddV2UMooZR6StrVG5PInFJ
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υπ’  αρ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β’ 457) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Επικρατείας.» 

 

Άρθρο 7 

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Υποχρεώσεις 

1. Οι δικαιούχες λειτουργούσες επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που 

ήταν πληττόμενες κατά τον μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 μέχρι την ημέρα που ανά 

Περιφερειακή Ενότητα με εντολή δημόσιας αρχής ανεστάλη η λειτουργία τους και πάντως 

μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4745/2020, υποχρεούνται 

να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, κατά την επαναλειτουργία τους και 

μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας χειμερινής θεατρικής περιόδου. Σε περίπτωση που 

δεν τηρηθεί ο όρος του ανωτέρω εδαφίου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν από 

δικαιούχοι της ενίσχυσης.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες επιστρέφουν ποσοστό 20% της οικονομικής ενίσχυσης για 

τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών σε ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, 

τρίτεκνους και πολύτεκνους.  

«3. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.) που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 

τα εξής δικαιολογητικά:  

α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση 

την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης) 

δεν ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:  

i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω 

συσσωρευμένων ζημιών,  

ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς 

της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς 

και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία 

έτη: ο δείκτης χρέους προς ίδια ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 

7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (ΕΒΙTDA 

interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.  

β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.  

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου 

διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου της 

οικονομικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de 
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minimis, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η χορηγηθείσα ενίσχυση αναζητείται κατά τα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και στο άρθρο 9 της παρούσας.  

5. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

οικονομικής ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή 

των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, 

ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή».  

 Οι παρ. 3, 4 και 5 προστέθηκαν με το στοιχείο Ε της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Επικρατείας 

Αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771 της 19/21.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5774/203/5-

2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας “Ενίσχυση επιχειρήσεων 

θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων 

παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19” (Β’ 457)» 

(Β΄ 1628). Με το δε στοιχείο Η ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. οικ. 

5774/203/5-2-2021 (Β’ 457) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας.» 

 

Άρθρο 8 

Γενικές Διατάξεις 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων του 

Πολιτισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας 

το  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται 

εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Πληροφοριακό 

Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, 

η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 

μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της 

καταβολής και το ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα  Α.Ε.» (ΔΙΑΣ  Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ  Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 

δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkbHgX_iAm7Ceb1ZqBN01ddV2UMooZR6StrVG5PInFJ
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3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται 

η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση 

του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ 

με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: 

α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 

πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται 

για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι  επιμέρους πληρωμές προς 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών Ταμειακού Προγραμματισμού του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του Λογαριασμού με IBAN: 

GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού 

προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου, με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό 

κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του 

προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 

προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή οικονομικής αυτής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  
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9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 9 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται 

οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής 

ψευδούς δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ. «Τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής 

τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ε.Ε., όπως αυτό 

καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της 

μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06)».  

Το μέσα σε «» δεύτερο εδ. προστέθηκε με το στοιχείο ΣΤ της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Πολιτισμού και Αθλητισμού 

- Επικρατείας Αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771 της 19/21.4.2021 «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας 

“Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών 

χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 

COVID-19” (Β’ 457)» (Β΄ 1628). Με το δε στοιχείο Η ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά 

ισχύει η υπ’  αρ. οικ. 5774/203/5-2-2021 (Β’ 457) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και Επικρατείας.» 

  

«Άρθρο 10 

Υποχρέωση διαφάνειας - Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης 

της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των 

υποχρεώσεων των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη 

βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από αρμόδιους φορείς, και 

τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkbHgX_iAm7Ceb1ZqBN01ddV2UMooZR6StrVG5PInFJ
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των ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της 

παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.  

2. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο 

πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της Ε.Ε. για 

την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην 

υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου α΄ του ν. 4152/2013 (Α’ 107).  

3. Με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - 

λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση 

που έλαβε.  

4. Το τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του 

Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου».  

Το άρθρο 10 προστέθηκε με το στοιχείο Ζ της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Επικρατείας 

Αριθμ. οικ. 20706/Σ.1771 της 19/21.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5774/203/5-

2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας “Ενίσχυση επιχειρήσεων 

θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων 

παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19” (Β’ 457)» 

(Β΄ 1628). Με το δε στοιχείο Η ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. οικ. 

5774/203/5-2-2021 (Β’ 457) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας.» 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1113. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2252.1.1/9560/2021 της 5/6.2.2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 

του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για την περίοδο έως και 28-2-2021» (Β’ 

459)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkbHgX_iAm7Ceb1ZqBN01ddV2UMooZR6StrVG5PInFJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYS6fIpCnC0e72v6fkXB_LVY178WNXPM6sAV7pRMioo2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYS6fIpCnC0e72v6fkXB_LVY178WNXPM6sAV7pRMioo2
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α) Tου άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α΄ 256),  

β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

γ) του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 

η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν.  4682/2020 (Α΄ 76),  

δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  3 του 

ν.  4682/2020 (Α΄ 76),  

ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,  

στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - 

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών 

Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει,  

ζ) του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261 - Κ.Δ.Ν.Δ.), 

όπως ισχύει,  

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα  κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 63), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),  

θ) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),  

ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26), όπως ισχύει,  

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιβ) την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6877/29-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 

30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

06:00» (Β΄ 341),  
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ιγ) την υπ’ αρ. 2252.1.1/8807/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Χρηματοδότηση 

συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256)» 

(Β΄ 423),  

ιδ) την υπ’ αρ. 140261/31-12-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: 

ΨΒΟΠ46ΜΤΛΡ-3Δ5) και την υπ’  αρ. 8640/26-1-2021 απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΔ8Ο46ΜΤΛΡ-00Θ).  

2. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας που 

να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα  προβλεπόμενα στην παρ.  1 του άρθρου  282 

του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 207).  

3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης 

νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου 

τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση 

της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ τους, εξαιτίας 

των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό 

μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία, σύμφωνα τη (ιβ) σχετική της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.6877/29-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

06:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 341).  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 

σχέση με την ήδη προβλεφθείσα στην υπό στοιχείο  (ιγ) σχετική, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη 

συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 

άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 

Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256).  

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.  

3. Στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές, 

η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ.  1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  
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Άρθρο 2 

Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση Πρόσκλησης 

1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες 

γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα 

εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας.  

2. Για τις γραμμές των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και  ΙΙΙ, το  Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») 

για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή 

δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV της παρούσας. 

Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων 

Συγκοινωνιών.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 

της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό 

ελληνική σημαία ή σημαία κράτους-μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες 

που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»), 

οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων του άρθρου τέταρτου και 

τέταρτου α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 α΄ του 

ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπως ισχύει, και εκτελούν δρομολόγια κατά τον χρόνο έκδοσης 

της παρούσας απόφασης στις γραμμές των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.  

Ο επιμερισμός των δρομολογίων κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης, θα καθοριστεί από τις ανάλογες κατά περίπτωση 

εκδοθείσες αποφάσεις καθορισμού δρομολογίων είτε προγραμματισμού διακοπής 

δρομολογίων κατά τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), κατά 

τον χρόνο έκδοσης της παρούσης.  

2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 

της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.  

3. Σε γραμμές των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ όπου έχουν λάβει ανακοίνωση δήλωσης 

δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως 

ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, και 

εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις 

με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων κατά 

αναλογία του αριθμού των δρομολογίων όπως θα προκύπτει από την Πρόσκληση της 

παρ. 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί επί του 

συνολικού αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά γραμμή στα Παραρτήματα I, II 

και ΙΙΙ.  
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4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα 

πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα 

ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο της 

σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω 

διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των εν 

λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 28-2-2021.  

 

Άρθρο 4 

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά 

1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να υποβάλουν 

στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων 

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της Αίτησης που παρατίθεται στο Παράρτημα VI.  

β) Υπεύθυνη Δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως 

έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής.  

2. Τα υπό στοιχεία 1.α) και 1.β) ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβληθούν στην αρμόδια 

υπηρεσία (Δ.Θ.Σ.) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dths@hcg.gr. 

Ειδικότερα, το υπό στοιχείο 1.α) δικαιολογητικό να φέρει γνήσιο υπογραφής και το υπό 

στοιχείο 1.β) δικαιολογητικό να συμπληρωθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/, 

ή να φέρει γνήσιο υπογραφής, στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ακόλουθο 

κείμενο: 1. «Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και τα πιστοποιητικά του 

πλοίου βρίσκονται σε ισχύ όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και 2. «Αποδέχομαι 

ανεπιφύλαχτα τους όρους της υπ’ αρ. ……………………… Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

οι οποίοι θα αποτελούν και στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας».  

 

Άρθρο 5 

Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης - Ευχέρειες Διοίκησης 

1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει.  

https://www.gov.gr/
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2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,  

β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,  

γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και  

δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.  

3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση μη 

προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή 

της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη 

επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να 

προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την 

τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη 

ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1114. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.8381 της 6/6.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού 

των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 

ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β’ 461)  

(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

10971/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη 

Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fon4oG4eGuJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueQykDBpCm2PUe_0HZUu7iIVNY4oJ_KmLsOwMBos97th
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της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 650), κατωτ. αριθ. 1130, 

από την έναρξη ισχύος της και δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου έκτου αυτής). 

 

----------.--------- 

 

1115. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 10840/Ζ1 της 29.1/8.2.2021 «Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του 

Αντιπροέδρου και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

των Α.Ε.Ι.» (Β’ 483) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),  

β) της παρ. 2 του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 

νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ 

της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 254),  

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 

που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123).  

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31), όπως ισχύει  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TTszIedoeRN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSgH3YhYYw1BfY-K8Wh1qv6pHVKp0s3tz8ahtaf76wP5
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7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).  

8. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

9. Την υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).  

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/049/9544/B1/27-01-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την 

οποία, από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής, κατά τη διάρκεια ισχύος των 

έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 

και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31-3-2021, της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου και των 

πέντε μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.  

 

Άρθρο 2 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) 

νοείται το όργανο που έχει την ευθύνη διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής 

διαδικασίας.  

 

Άρθρο 3 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας 

1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου 

και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του 

Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και ‘Ερευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΕ), η πρόσβαση 

στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το 

σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το 

απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.  

2. Με απόφασή του το Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής 

Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα 

«ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα 

αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@grnet.zeus.gr 

https://zeus.grnet.gr/
mailto:helpdesk@grnet.zeus.gr
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και θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 

Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

egovgram@minedu.gov.gr. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής 

καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονόματα και τις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση, εφόσον έχει οριστεί 

διαφορετικό για κάθε μια από τις ανωτέρω διαδικασίες, Ο.Δ.Ε, τα ονόματα των 

υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων καθώς 

και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το 

Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία 

σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134). Με τη δημιουργία 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για κάθε μια από τις ανωτέρω ψηφοφορίες, κάθε μέλος του 

Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό 

Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη 

διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά 

Ψηφοφορίας, είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η 

δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.  

3. Στη συνέχεια μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό-εξατομικευμένο 

ηλεκτρονικό μήνυμα, σε όλους του εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την 

ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το 

εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας 

μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε 

περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή 

ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. 

οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.  

4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει 

μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό 

κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να 

κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.  

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 

παρόντος.  

 

Άρθρο 4 

Πέρας εκλογικής διαδικασίας - Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα 

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα 

«ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά τη λήξη της 

ψηφοφορίας κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί 

Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων.  

mailto:egovgram@minedu.gov.gr


100 

 

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να 

ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) 

αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για το χώρο καταμέτρησης των ψήφων και 

εξαγωγής αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι 

αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την 

καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.  

3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.  

4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την 

κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Αν εκλογέας διορθώσει εσφαλμένως καταχωρισμένη 

ψήφο του, η νέα ψήφος καταχωρίζεται στο σύστημα χωρίς όμως με την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων να φαίνεται πότε και πόσες φορές έγινε πράξη διόρθωσης.  

5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. 

Στο πρακτικό αυτό εκτός από τα συνήθη στοιχεία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: α) ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των 

εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης 

των ψήφων και ε)οι αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, 

επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της διαδικασίας. Τέλος στο 

πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε 

υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το πρακτικό υπογράφεται από 

όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε.  

Για την εκλογή του Αντιπροέδρου και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου, 

συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρόεδρο 

της Επιτροπής Ερευνών προκειμένου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης 

και την γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην 

ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το 

λοιπό εκλογικό υλικό, φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε σε συνεργασία με την αρμόδια 

υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ.  

6. Το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον 

κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης 

μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική 

αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση 

αποτελεσμάτων.  

 

Άρθρο 5 

Προκειμένου για την εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών, και 

Διαχείρισης, η διαδικασία ορισμού του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών και του 

Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, καθώς και η 

υλοποίηση των προβλεπόμενων στις παρ 2 και 3 του άρθρου 3 της απόφασης σχετικών 

διαδικασιών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την πρώτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής. 
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1116. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Ε8 62/19732 της 21.1/9.2.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Ε8 

1831/39763/ 7.4.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού 

εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού 

επιθεώρησης” (Β΄ 671)» (Β’ 499) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 3 του άρθρου 38 και της περ. ξ’ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 

«Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 

διατάξεις» (Α’ 8), όπως η περ. ξ’ της παρ. 1 του άρθρου 50 προστέθηκε με την περ. α’ της 

παρ. 9 του άρθρου 44 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του 

άρθρου 18 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),  

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’  133).  

2. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).  

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/ 7.4.2015 απόφασης 

1. Οι παρ.  1 και 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης, 

όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 160/22717/5.2.2019 

(Β’ 569) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, αντικαθίστανται ως εξής:  

«1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται ο πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός 

εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργική και δασική 

παραγωγή, τη γεωργία και τη δασοκομία για επαγγελματική χρήση, είτε είναι 

αυτοκινούμενος, είτε δυναμοδοτούμενος από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό 

μηχάνημα, είτε έχει ανεξάρτητη - αυτόνομη πηγή δυναμοδότησης.  

2. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4α, εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας οι επινώτιοι ψεκαστήρες».  

2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r3sb1HWvFeJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVuLegHrGqXQAnzWwgrpEEoAqI5RvejUoaTQVEcxPv3L
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«Στην περίπτωση αυτή, κάθε καινούργιος ΕΕΓΦ πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση 

συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Χ».  

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4α της υπό στοιχεία Ε8 1831/ 39763/7.4.2015 απόφασης, όπως 

το άρθρο 4α προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

Ε8 2010/50687/26.4.2016 (Β’ 1323) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Ο ιδιοκτήτης ΕΕΓΦ καταγράφει στο ΜΕΕΓΦ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, 

τον ΕΕΓΦ που έχει στην κατοχή του, ανεξάρτητα αν ο ΕΕΓΦ υποχρεούται στην τακτική 

επιθεώρηση σύμφωνα με την παρ. α’ του άρθρου 2. Η καταγραφή αυτή επέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)».  

4. Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Ε8 2010/50687/26.4.2016 

απόφασης, τροποποιείται ως εξής:  

α) Η περ. β’ του άρθρου 5 καταργείται.  

β) Η περ. γ’ του άρθρου 5 αναριθμείται σε β) και αντικαθίσταται ως εξής:  

«β) Εκδίδουν εξουσιοδότηση για την έναρξη της λειτουργίας των ΣΤΕΕΕΓΦ και είναι 

αρμόδιες για την επικαιροποίηση των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, λόγω αλλαγής 

επωνυμίας, ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έδρας ή επιθεωρητή, καθώς και για την ανανέωσή 

τους ή την ανάκλησή τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6».  

γ) Η περ. δ’ του άρθρου 5 αναριθμείται σε γ) και αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ) Αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων και στη Διεύθυνση 

Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ αντίγραφο των αρχικών 

και επικαιροποιημένων εξουσιοδοτήσεων που χορηγούν στους ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και 

αντίγραφο των ανακλήσεων εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6».  

δ) Η περ. ε’ του άρθρου 5 καταργείται.  

5. Το άρθρο 6 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης τροποποιείται ως 

εξής:  

α) Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α’ της παρ. 6 

του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης, αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«α) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ 

απευθύνεται στο εργαστήριο αναφοράς, το οποίο ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων 

των άρθρων 7 και 8 στην έδρα του προς εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ. Το Εργαστήριο 

Αναφοράς Επιθεωρήσεων συντάσσει το πρακτικό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, το οποίο 

παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και στο οποίο αναγράφεται ρητά η καταλληλότητα ή μη 

του ΣΤΕΕΕΓΦ».  

β) Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β’ της παρ. 6 

του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης, αντικαθίσταται ως 

εξής:  
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«δ) δα) Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξης της 

πενταετούς διάρκειας ισχύος της με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπρόσωπου του 

ΣΤΕΕΕΓΦ, μετά από αίτησή του προς την ΠΥΑΑΜ, η οποία συνοδεύεται από νέο 

πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων και αντίγραφα των δελτίων 

παροχής υπηρεσιών της τελευταίας πενταετίας, για το κόστος ετήσιας επιτήρησης από το 

Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων.  

δβ) Η εξουσιοδότηση επικαιροποιείται, ανεξάρτητα από την παρέλευση ή μη πενταετίας, 

αν αλλάξει ο επιθεωρητής, η επωνυμία, η έδρα ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 

ΣΤΕΕΕΓΦ, όπως σε περίπτωση μεταβίβασης.  

Αν πρόκειται για επικαιροποίηση λόγω αλλαγής του επιθεωρητή της παρ. 1 του άρθρου 

8, ο ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται εκ νέου στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων για 

επανέλεγχο.  

Μετά τον επανέλεγχο το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων συντάσσει νέο πρακτικό 

ελέγχου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και 

στο οποίο αναγράφεται ρητά η καταλληλότητα ή μη του ΣΤΕΕΕΓΦ. Στην επικαιροποίηση 

εξουσιοδότησης που εκδίδει η ΠΥΑΑΜ, διατηρείται η ισχύς της αρχικής εξουσιοδότησης.  

Αν πρόκειται για επικαιροποίηση λόγω αλλαγής επωνυμίας, ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

ή έδρας του ΣΤΕΕΕΓΦ, χωρίς αλλαγή επιθεωρητή, δεν απαιτείται η έκδοση νέου 

πρακτικού ελέγχου, εφόσον η εν λόγω επικαιροποίηση γίνεται πριν την παρέλευση της 

πενταετίας. O ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται με αίτησή του στην ΠΥΑΑΜ, συνοδευόμενη από 

τα αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν την πραγματοποιηθείσα μεταβολή. Στην 

επικαιροποίηση εξουσιοδότησης που εκδίδει η ΠΥΑΑΜ διατηρείται η ισχύς της αρχικής 

εξουσιοδότησης».  

γ) Η περ. θ’ της παρ. 4 του άρθρου 6, όπως η παρ. 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του 

άρθρου 1 της υπ’ αρ. 160/22717/5.2.2019 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:  

«θ) Να χορηγούν στις ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν, όπως στατιστικά 

στοιχεία ή στοιχεία αποκλίσεων, για την παρακολούθηση του συστήματος επιθεώρησης».  

δ) Η περ. ιγ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«ιγ) Να διευκολύνουν το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων κατά τη διεξαγωγή των 

ελέγχων και να παρέχουν κάθε είδους στοιχεία και το προβλεπόμενο φωτογραφικό υλικό 

που σχετίζονται με την επιθεώρηση του προς έλεγχο ΕΕΓΦ και άλλου επιθεωρημένου 

ΕΕΓΦ, καθώς και εξοπλισμό προς διευκόλυνση των μετρητικών ελέγχων».  

6. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης τροποποιείται ως 

εξής:  

α) Η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:  

«ε) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος τεχνολογικού τομέα, Τμήματος 

Τεχνολογίας Γεωπονίας λοιπών κατευθύνσεων ή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή 

Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων ή Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της 

ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή 

χώρας εκτός Ε.Ε, με γνώση αγροτικών μηχανημάτων που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης ή προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον δύο 

(2) ετών».  
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β) Στην παρ. 1 του άρθρου 8 προστίθενται περ. στ’ και ζ’ ως εξής:  

«στ) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα, Τμήματος 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής 

κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε, με γνώση αγροτικών μηχανημάτων που 

αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης ή προϋπηρεσία 

στο αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) ετών.  

ζ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα, Τμήματος Επιστήμης 

Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής ή Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας ή 

πτυχίο αντίστοιχου τμήματος εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της 

ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολής κράτους μέλους της Ε.Ε. ή 

χώρας εκτός Ε.Ε.».  

7. Το άρθρο 10 της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης τροποποιείται ως 

εξής:  

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ προκειμένου να ακολουθήσει το πρόγραμμα των τακτικών 

επιθεωρήσεων που προβλέπει το άρθρο 22 του ν. 4036/2012, επιλέγει ελεύθερα τον 

ΣΤΕΕΕΓΦ όπου θα πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση αυτού. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ καθορίζουν τις 

συνθήκες και το βαθμό καθαριότητας που πρέπει να έχει ο εξοπλισμός προς επιθεώρηση».  

β) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργούν τις επιθεωρήσεις στον ΕΕΓΦ σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 6. Ο επιθεωρητής κατά την επιθεώρηση συμπληρώνει και υπογράφει την έκθεση 

τεχνικού ελέγχου του Παραρτήματος VΙ συνοδευόμενη από την έκθεση τεχνικού ελέγχου 

του Παραρτήματος VII ή VIII ή IX, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. Αντίγραφα των 

εκθέσεων τεχνικού ελέγχου δίνονται με ευθύνη του ΣΤΕΕΕΓΦ στον ιδιοκτήτη του 

εξοπλισμού, ο οποίος υπογράφει επί της εκθέσεως τεχνικού ελέγχου για την παραλαβή 

του αντιγράφου. Η επιθεώρηση θεωρείται επιτυχής μόνο αν ο ΕΕΓΦ ικανοποιεί όλες 

ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI και ταυτόχρονα τις απαιτήσεις που 

χαρακτηρίζονται ως σημαντικές στα Παραρτήματα VIΙ ή VIΙI ή IX, ανάλογα με το είδος 

του εξοπλισμού, οπότε και κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 

8197/90920/22.7.2013 (Β’ 1883) απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως 

ισχύει. Αν ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ δώσει εντολή στον ΣΤΕΕΕΓΦ για αποκατάσταση τυχόν 

ελλείψεων που διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, ο επιθεωρητής 

υποχρεούται να συμπληρώνει τις προβλεπόμενες εκθέσεις τεχνικού ελέγχου τόσο για την 

αρχική όσο και για την τελική επιθεώρηση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα VI και VII έως 

IX, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, στον ιδιοκτήτη του 

εξοπλισμού δίνεται αντίγραφο μόνο των εκθέσεων τεχνικού ελέγχου που εκδίδονται για 

την τελική επιθεώρηση. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται από τον 

ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό επιθεώρησης του Παραρτήματος V, με βάση τις εκθέσεις 

τεχνικού ελέγχου μόνο της τελικής επιθεώρησης, εφόσον υπάρχει και προηγούμενη. Ο 

ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ διατηρεί τις εκθέσεις τεχνικού ελέγχου και το πιστοποιητικό 

επιθεώρησης μέχρι την επόμενη επιθεώρηση και να τα επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο.  

γ) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«3. Μετά την επιθεώρηση και ανάλογα με τις αποκλίσεις που διαπιστώνονται, ο 

επιθεωρητής κατατάσσει τον ΕΕΓΦ σε μία από τις Κατηγορίες Ι έως ΙV του άρθρου 24 

της υπ’ αρ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης, χορηγεί πιστοποιητικό επιθεώρησης και 

εφόσον ο ΕΕΓΦ κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ τοποθετεί το αυτοκόλλητο σήμα 

καταλληλότητας του Παραρτήματος V, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση και τα 

Παραρτήματα VI και VII έως IX της παρούσας, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού»  

δ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Οι ήσσονες και οι σημαντικές αποκλίσεις των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΙ και ΙΙΙ ορίζονται 

ειδικά στα Παραρτήματα VII έως IX.  

ε) Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ πρέπει να είναι παρών κατά την επιθεώρηση, ώστε να 

γνωρίζει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί 

για την αποκατάστασή τους».  

8. Η παρ.  1 του άρθρου 10α της υπό στοιχεία Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης, όπως 

το άρθρο 10α προστέθηκε με την παρ.  11 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Ε8 

2010/50687/26.4.2016 απόφασης και αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 της 

υπ’ αρ. 160/22717/5.2.2019 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως (5.000) ευρώ, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012, σε όποιον διαθέτει στην αγορά ΕΕΓΦ που δεν 

είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα 

καταλληλότητας (sticker), σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4».  

9. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 11 

Παραρτήματα 

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι έως Χ, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχουν ως ακολούθως:»  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 2 

1. Παρατείνεται, λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης επανελέγχων, εξαιτίας των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έως 30-4-2021 και με 

αναδρομική ισχύ από 15-10-2020 η λειτουργία των Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού 

Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΤΤΕΓΦ) του άρθρου 6 της υπ’ αρ. Ε8 1831/39763 

ΦΕΚ Β 671 2015 απόφασης χωρίς ανανέωση της εξουσιοδότησής τους.  

2. Στο διάστημα αυτό και εφόσον τα περιοριστικά μέτρα το επιτρέπουν, οι 

εξουσιοδοτήσεις που θα εκδοθούν, κατόπιν επανελέγχου θα έχουν πενταετή ισχύ 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 της υπ’ αρ. Ε8 1831/39763 ΦΕΚ 
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Β 671 2015 απόφασης, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας εξουσιοδότησης την 

επομένη της ημερομηνίας λήξης της παλιάς.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 2, η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1117. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1022 της 9/9.2.2021 «Καθορισμός των Κωδικών 

Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ 

της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 

2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 

δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις” (Α’ 17)» (Β’ 516)  
Με το άρθρο 2 της υ.α. Α.1051/2021 «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 

του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 

Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις” 

(Α’ 31)» (Β’ 959), κατωτ. αριθ. 1168, ορίστηκε ότι: «Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 

31η.3.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία 

επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, 

οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην υπό στοιχεία Α.1022/9-2-2021 

(Β’ 516) απόφαση.» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και ιδίως την περ. α’ της παρ. 1 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170 -Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.  3259/2004 (Α’ 149), όπως ισχύουν.  

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.  

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OE-gmf6nOXB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW12lVu2nl3OjJy5DupDkZG5bu_mNFt_Z-TBE497EAAB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82p6vcfaHpRV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYh8EzoBDUxgba2ZOqBywrnsQ2yZjn9VjOAV_jDhoyvK
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7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

12. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

13. Την ανάγκη καθορισμού των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ.  α’ της παρ.  1 του άρθρου 28 

του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).  

14. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του 

ν. 4772/2021 (Α’ 17), για την υπαγωγή, από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, 

αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που:  

- Είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου 

Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
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- Είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.  

- Είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των 

συνημμένων Παραρτημάτων 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.  

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι 

Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την 

αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του 

άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες την 5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας από τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους συνημμένους πίνακες 

των Παραρτημάτων 1 και 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής 

δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020.  

Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 

40% σε σχέση με το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως ακολούθως:  

Α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν απλογραφικά 

βιβλία είτε τηρούν διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών 

μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, 

εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.  

Β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών 

Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Για τη σύγκριση με το 

έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 25% των ακαθαρίστων εσόδων της δήλωσης ΦΕ 

φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης 

της υποχρέωσης, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το 25% του 

δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το 2019. Σε 

περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Φ.Ε., αν και έχει παρέλθει η ημερομηνία της σχετικής 

υποχρέωσης, η επιχείρηση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του 

άρθρου 28 του ν. 4772/2021. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, 

δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 

2021.  

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της 

ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περίπτωσης (α) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).  
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Άρθρο 3 

Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 

1. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των 

προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από 

την ΑΑΔΕ. Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και πληροφορίες 

των δικαιούχων.  

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της αμέσως προηγούμενης παραγράφου γίνεται απευθείας 

από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για πιστωτικά 

και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που,  

1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης (Παράρτημα 1)  

2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 (Παράρτημα 

2).  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.---------- 
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1118. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 της 10/10.2.2021 «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 534) 
Η παρούσα απ., που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 

 -από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

– Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – 

Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών 

και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων – Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 της 

12/13.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/ 10.2.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 534)» (Β’ 586) και 

-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

– Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – 

Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10604 της 18/18.2.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00” (Β’ 534)» (Β’ 643), 

-καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648), κατωτ. αριθ. 1129 και από την έναρξη ισχύος αυτής. 

 

----------.---------- 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gWRcmEVgi0B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQgTURqGgt5A7ReB24kobpf5S4biOX3BEh5Rovapdtat
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o2wn0XoQrrZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSWYh7rukZe7MZDVBOwq-a57R2mfeWZNIelzOHfuWm9-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tzDIRBrciNh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYNN56yNLKJjnXyr-DXoncR12uZINnTAQir2VRoQY7T_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSmSk8Z2yblEiYBq3JQ2q_pUW_5GPR_kNih9hUC0WNVw
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1119. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1025 της 

9/11.2.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του 

συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021» (Β’ 538) 

(Διόρθ. σφάλμ. στο ΦΕΚ Β’ 655/22.2.2021) 

  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 

και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α’ 83),όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) 

και με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 

(Α’ 90), όπως ισχύουν ιδίως το άρθρο 83.  

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό 

με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8majrMjI0jgV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSN1fcVYVPXzEynSWzOKLzrJrjLDrONLZJpX0vibgDIS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL80zSKP5pQupF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudtkAo_-2bIg4JN6qlvau2wHlN5iYCqciC0IRrkjSCeg


112 

 

Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 689), καθώς και την υπ’ αρ. 

5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).  

12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 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» (Β’ 30).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/15.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 89).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 186).  
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17. Την από 08.02.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

18. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή των 

παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68).  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

«1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί 

ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η 

οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, ήτοι επιχείρησης η οποία:  

α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 

ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο 

αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του 

Παραρτήματος, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ - ή του 40% 

του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ - για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

2021, εφαρμόζοντας το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή ποσοστό μείωσης του μισθώματος, 

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει,  

β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 2021 

ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο 

αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του ΠΙΝΑΚΑ 

Β’ του Παραρτήματος και έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/υποκαταστημάτων 

την 4η Ιανουαρίου 2021 που συμπεριλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ του Παραρτήματος 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως 

υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική 

εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα 

[κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10)  - υποκατάστημα].».  

Η παρούσα αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού 

Οικονομικών Αριθμ. A.1040 της 27/28.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Α.1025/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 538 και Β΄ 655) για τον 

προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού 



114 

 

μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.» (Β΄ 796). Με τις δε 

παρ. 2 και 3 αυτής ορίστηκε ότι: 

«2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί 

Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο 

Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021. 

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4/1/2021, για την εφαρμογή των 

οριζόμενων στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά 

την ημερομηνία έναρξής τους από την 4/1/2021 και έως και τη δημοσίευση της 

παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία έναρξης 

υποκαταστήματος μετά την 4/1/2021 λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος ΚΑΔ 

υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4/1/2021 και έως 

και τη δημοσίευση της παρούσας.» 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

----------.---------- 

 

1120. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 154 της 10/11.2021 «Διαδικασία υποβολής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» 

(Β’ 540)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13-4-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ιδίως του στοιχείου β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.  

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 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 L351/1/24-12-2013).  

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 

των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/26-6-2014).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tzmnsiwEk7x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuemwy3ljt2d1-WfflZnAOn0rFva9DbCtTXltA9pbtg3B
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY195MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVYCRyYeaHATO1sdrHh1Gcd7Jfti0v0hbIw6Je-Hk7FZ
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5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-3-2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί 

η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως 

ισχύει.  

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» 

(Α΄ 107).  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 143).  

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

10. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).  

13. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).  

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

15. Τις διατάξεις 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) και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805).  

17. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

18. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

19. Την υπ’ αρ. 1076/2-4-2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 

προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
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που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135).  

20. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που 

πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

21. Την υπό στοιχεία 16256 ΕΞ 2021/9-2-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων 

1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο 

«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19:  

«α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί 

Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 

“Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και “Υπηρεσίες θεραπευτικών 

λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04)».  

Η περ. α) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών 

– Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΓΔΟΥ 177 της 22/22.2.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ 154/ 10.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 

προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021” (Β’ 540)» (Β’ 701). 

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 

ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες 

έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 

ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:  

αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021.  

ββ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως 

αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από 

την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.  

γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, 

διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88XUs7VgsV5N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQLqSlP8sKh51SmHF71k4p3esObwdkq_vHdaHh-gl35v
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κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 

διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,  

δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,  

εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.  

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης 

παραγράφου, οι οποίες:  

α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του 

Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους 

προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του 

Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση 

ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31-12-2019, υπό την προϋπόθεση 

ότι:  

αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και  

ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή 

λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται 

ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1/24-12-2013) 

και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 

2019-2021.  

3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον 

Ιανουάριο 2021:  

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 

312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.  

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων 

ΦΠΑ, συμπληρώνουν:  

αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,  

ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδικός 047 του εντύπου Ε3) του 

φορολογικού έτους 2019,  

γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.  

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο 

κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα 

λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.  

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα  στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των 

δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.  

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση 

μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2021 που 

δύναται να τροποποιούνται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της παρ. 7.  
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Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις 

δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές 

υποβληθούν.  

4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 

πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή 

αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά 

μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως 

προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.  

5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και 

η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.  

6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην 

επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων 

στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων 

χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.  

Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η  δήλωση 

λογαριασμού-ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του 

TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο 

ίδρυμα πληρωμών.  

«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην 

πλατφόρμα έως την 24η Φεβρουαρίου 2021».  

Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών 

– Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΓΔΟΥ 177 της 22/22.2.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ 154/ 10.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 

προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021” (Β’ 540)» (Β’ 701). 

8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί 

οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.  

9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία 

αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης 

οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη 

σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την 

παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσας.  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88XUs7VgsV5N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQLqSlP8sKh51SmHF71k4p3esObwdkq_vHdaHh-gl35v
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----------.---------- 

 

1121. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/70198/2020 

της 8/12.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 

“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» (B’ 547) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.04.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και 

β) της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 104), όπως ισχύει,  

2. το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της από 23.06.2020 τροποποίησης της 

από 06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.06.2020 Επιμέρους Συμβάσεων 

Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.06.2020 τροποποίησης της Επιμέρους 

Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς 

μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του 

Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της 

υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89), συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 

116) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130),  

3. το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32),  

4. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2),  

5. την υπό στοιχεία Y4/08.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32),  

6. την υπό στοιχεία Υ4α/11974/21.01.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"» (Β’ 299), όπως ισχύει,  

7. την υπ΄ αρ. 47928/02.11.2020 εισήγηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής,  

8. το υπ’ αρ. 138ης/17.12.2020 (θέμα 32ο) πρακτικό Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ,  

9. την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 3756/19.01.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,  

10. το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό του Νοσοκομείου προβλέπεται Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 11. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 

απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, καθώς κατανέμονται πέντε (5) οργανικές θέσεις προσωπικού (2 θέσεις 

κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας και 3 θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής) στο Γενικό 

Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», εκ των χιλίων (1.000) οργανικών θέσεων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BM_rZF6fjlV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRJ8D2EX9d7fB6dN0SneYAvNaVKxJDa5pSWyGZxmRSi8
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νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, 

αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή πέντε (5) οργανικών θέσεων προσωπικού που συστάθηκαν με τη διάταξη 

του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ  

Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής  

Τρεις (3) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας  

Δύο (2) θέσεις  

Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των αντίστοιχων 

κατηγοριών και κλάδων και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 

87/1986 (Α΄ 32). 

 

----------.---------- 

 

1122. ΑΠΟΦΑΣH ΓΕΝΙΚΟY ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. K5/15605 της 

9/12.2.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 υπουργικής απόφασης 

“Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 

υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)” (Β’ 1807)» (Β’ 

550)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 34, του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ….. για το 

Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).  

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31), όπως ισχύει.  

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8E1ZFa3xtYTx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXFQFoGvUx2lZUIQnLsDClYTAuytenH_f6BFueYIwN6P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8E1ZFa3xtYTx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXFQFoGvUx2lZUIQnLsDClYTAuytenH_f6BFueYIwN6P
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5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.  

7. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 

υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α’ 90).  

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/ 6.11.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β’ 4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», 

όπως έχει ήδη παραταθεί και ισχύει.  

10. Tην υπό στοιχεία Φ.1/Γ/074/14395/Β1/05-02-2021 εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, 

Τμήμα Γ’ Κατάρτισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων.  

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας 

του COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής 

απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Τμήμα της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2020Β, (εργαστηριακά μαθήματα τα 

οποία δεν διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό 

εξάμηνο 2021Α και έως τη λήξη του».  

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής 

απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

«Τα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020Β εντάσσονται αναλογικά 

στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2021Α, όπως 

αυτό καταρτίζεται από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Για τα εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου, δεν θα διεξαχθούν τελικές 

εξετάσεις του εξαμήνου 2020Β. Οι καταρτιζόμενοι θα ανανεώσουν την εγγραφή τους στο 

επόμενο εξάμηνο και οι τελικές εξετάσεις θα υλοποιηθούν όταν η κατάρτιση του 

μαθήματος θεωρηθεί πλήρης, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6.  
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3. Μετά την παρ.  6 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής 

απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 

«7. Από την 22α Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 προβλέπεται η 

δυνατότητα κατάρτισης με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή, όπως 

τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη των έκτακτων 

εκπαιδευτικών αναγκών».  

4. Στο τέλος του άρθρου 9 ύστερα από την παρ. 7 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) 

υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8, 9 

και 10 ως εξής:  

«8. Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν δύνανται να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με 

μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο τρόπος και ο 

χρόνος διεξαγωγής τους θα εξειδικευτεί κατά περίπτωση με την έναρξη της διά ζώσης 

εκπαίδευσης στα Ι.Ε.Κ.».  

«9. Για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Κασσάνδρας και Αυλώνα, τα οποία λειτουργούν σε 

Καταστήματα Κράτησης και στα οποία υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα που δεν 

διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των προηγούμενων 

παραγράφων για το μέρος της κατάρτισης η οποία δεν υλοποιήθηκε κατά το χειμερινό 

εξάμηνο 2020Β».  

«10. Για το 2ο Δ.ΙΕΚ Κορυδαλλού και λόγω ειδικών συνθηκών στο Κατάστημα 

Κράτησης Κορυδαλλού Ι, η κατάρτιση του χειμερινού εξαμήνου 2020Β η οποία δεν 

πραγματοποιήθηκε, θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο 2021Α, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τις ειδικότητες, τα μαθήματα και τις 

αναθέσεις αυτών στους εκπαιδευτές του Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής 

κατάρτισης».  

5. Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 18 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) 

υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει συμπληρώνεται ως εξής:  

«Για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β, η αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ατομικές ή 

ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των συνολικών 

μαθημάτων».  

6. Στο τέλος του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής απόφασης, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:  

«7. Η επιλογή των εκπαιδευτών και οι αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων τα 

οποία θα μεταφερθούν στο επόμενο εξάμηνο 2021Α των παραπάνω περιπτώσεων 2, 5 και 

6, θα γίνει στους εκπαιδευτές του Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, 

όπως είχαν ανατεθεί κατά το προηγούμενο εξάμηνο ή σε νέους εκπαιδευτές και θα 

αφορούν αποκλειστικά στα μαθήματα του εξαμήνου 2020Β».  

7. Στο τέλος του Κεφαλαίου Τρίτου της υπ’  αρ. 5954/23.6.2014 (Β’ 1807) υπουργικής 

απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:  

«Άρθρο 24 - Λοιπά θέματα 
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Λοιπά θέματα κατάρτισης και φοίτησης τόσο για τα Ι.Ε.Κ. όσο και για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 

που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης δύνανται να εξειδικεύονται κατά 

περίπτωση». 

 

-----------.---------- 

 

1123. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

13431 της 2/12.2021 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014- 2020» (Β’ 576) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  

2. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 

ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 

παρ. 1 αυτού.  

3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 81/2019 περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης 

Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων (Α’ 119).  

5. Το π.δ. 83/2019 περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).  

6. Την υπ’ αρ. 47/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).  

7. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015) υπουργική απόφαση 

για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με 

τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.  

8. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C(2014) 10170 final/18.12.2014, 

που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020, την εκτελεστική απόφαση της 

Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά στην τεχνική 

προσαρμογή του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020, όπως και την απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπό στοιχεία C(2018) 8869 final/12.12.2018, που αφορά στην έγκριση της 2ης 

Αναθεώρησης του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020.  

9. Την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν 

με την υπό στοιχεία C(2020)4741/09-07-2020 εκτελεστική απόφαση της ΕΕ των ΕΚ.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bj7LkO215wZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuU7ADjPPzpKNBBgDYvPjHKvI832XnRFfJx1dDRLJqHlF
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10. Τις υπ’  αρ. 88924/10.8.2017 (Β’ 3415), υπ’ αρ. 55589/23.5.2018 (Β 2033), υπ’ αρ. 

53165/20.5.2019 (Β’ 1931), υπ’ αρ. 118522/18-11-2019 (Β’ 4809), υπ’ αρ. 118522/18-11-

2019 (Β’ 4809) και υπ’ αρ. 106654/ 12.10.2020 (Β’ 4646) αποφάσεις τροποποίησης 

ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».  

11. Την υπ’ αρ. 80668/29-07-2020 υπουργική απόφαση τεχνικής προσαρμογής των 

ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», 

«Δυτική Ελλάδα», «Δυτική Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια 

Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια».  

12. Την υπ’ αρ. 662021/12.1.2021 επιστολή της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με θέμα 

την υπερδέσμευση πόρων στον άξονα προτεραιότητας 3 του προγράμματος.  

13. Το υπ’ αρ. 11160/29.01.2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς το Γενικό Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.  

14. Το υπ’ αρ. 11502/29.01.2021 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό με θέμα Εισήγηση τροποποίησης των 

ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».  

15. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών 

συνεπειών του ιού COVID-19, καθώς και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠ.  

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014- 2020, ως ακολούθως:  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

01 Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων 

των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην 

Έρευνα και την Καινοτομία 

187,87% 

02 Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων 

και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ 

155,56% 

03 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της 

ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για 

360,00% 
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προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της 

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας 

04 Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της 

χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και 

προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα στις Αστικές Περιοχές 

196,77% 

05 Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική 

Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και 

Διαχείρισης Κινδύνων 

160,01% 

06 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 

Περιβάλλον 

153,49% 

07 Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και 

των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων 

της Περιφέρειας Αττικής 

169,15% 

08 Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και 

της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου 

Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

120,00% 

09 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής 

170,00% 

10 Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων 

Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας 

164,76% 

11 Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων 

Υποδομών Εκπαίδευσης 

188,31% 

12 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ) 120,00% 

13 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (EKT) 120,00% 

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβεί το 

184,45% της κύριας χρηματοδότησης του προγράμματος.  

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην προκληθεί 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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1124. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 6995/231 της 15/16.2.2021 «Μέτρα 

στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του 

τουρισμού» (Β’ 607)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α’ 235).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76).  

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 

ισχύουν.  

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ 

με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύουν.  

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύουν.  

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύουν.  

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8dyMWKicnj0B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYHNUxrl5DJ35GLYRZ-juxlP0ilGCHU60w1vxS8VfeiO
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13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

14. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

15. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23/3/2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993),όπως ισχύει.  

16. Την υπό στοιχεία οικ. 3418/173/29-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

17. Την ανάγκη στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, που απασχολούνται στον 

κλάδο του τουρισμού και οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.  

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας εκτιμάται έως του ποσού των δεκαπέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 €), αποφασίζουμε:  

 

Καθορίζουμε τις ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων που απασχολούνται στον κλάδο του 

τουρισμού, δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης 

της αποζημίωσης, το ύψος και τη διαδικασία καταβολής της, ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 

3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 είναι οι 

κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:  

α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής 

εισφορών στον e - ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν, από διετούς 

φοίτησης, Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο 

Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.  

β) Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 

τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, 

με πλήρη ή μερική απασχόληση, και είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του 

πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/12/2020, εφόσον προσκομίσουν 

βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος.  

γ) Οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή 

τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν δικαίωμα 
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επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε επιχειρήσεις με ΚΑΔ 79.11 

«Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων», 79.12 «Δραστηριότητες γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών», και 79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και 

συναφείς δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν και δεν απασχολήθηκαν 

από τους ανωτέρω εργοδότες - επιχειρήσεις κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2020 

και δεν υπάγονται στην τακτική επιδότηση ανεργίας της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 4 

του ν. 1545/ 1985 (Α’ 91) σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.  

δ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 

τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε χειμερινά 

τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον 

Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τη 

δημοσίευση της παρούσας.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον:  

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια 

του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,  

β)δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας 

από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα,  

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του 

άρθρου 2, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στο Π.Σ 

ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση 

Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, οι 

οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού 

COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού 

σκοπού», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 (Α’ 75), 

ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη 

δήλωση εργοδότη.  

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία 

και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  
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3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν 

διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που 

τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση με τις 

υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία Καταβολής Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 

αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον 

αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο 

τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 

δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία. 3. Με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της 

πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής 

Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση 

του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ 

με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το 

συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς 
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τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών Ταμειακού Προγραμματισμού του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του Λογαριασμού με IBAN: 

GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού 

προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 

GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής 

της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις 

αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να 

συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της 

παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

----------.---------- 
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1125. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777 της 17/17.2.2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25)  
 

Περιεχόμενα 

 

ΜΕΡΟΣ A΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Άρθρο 1  Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 

Γενικού Λυκείου - Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1 και της παρ. 5 

του άρθρου 4 του ν. 4186/2013  

Άρθρο 2  Ελάχιστη βάση εισαγωγής - Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013  

Άρθρο 3  Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων - Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 

4186/2013  

Άρθρο 4  Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο - Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 

4186/2013  

Άρθρο 5  Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 

Επαγγελματικών Λυκείων - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 

13 του ν. 4186/2013  

Άρθρο 6  Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του 

άρθρου 13Α του ν. 4186/2013  

Άρθρο 7  Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών 

περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών - 

Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013  

Άρθρο 8  Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση - Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της 

παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013  

Άρθρο 9  Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε 

Ολυμπιάδες - Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3194/2003  

Άρθρο 10  Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων 

αθλητών - Αντικατάσταση της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 

του ν. 2725/1999  

Άρθρο 11  Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις - Αντικατάσταση της παρ. 1 και των 

περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ του ν. 

4186/2013  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O8rYwwqcc7DtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDcHl61yzNP2F-e_diIsee059YzygiogrL79huPuvg2C
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 

Άρθρο 12  Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας των Α.Ε.Ι.  

Άρθρο 13  Άσκηση αρμοδιοτήτων επί θεμάτων ασφάλειας και προστασίας  

Άρθρο 14  Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας  

Άρθρο 15  Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.  

Άρθρο 16  Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης Α.Ε.Ι.  

Άρθρο 17  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 18  Σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  

Άρθρο 19  Διατάξεις για τους Ειδικούς Φρουρούς - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 

2734/1999 (Α΄ 161)  

Άρθρο 20  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρθρο 21  Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί  

Άρθρο 22  Βασικές αρχές  

Άρθρο 23  Πειθαρχικά παραπτώματα  

Άρθρο 24  Πειθαρχικές ποινές  

Άρθρο 25  Πειθαρχικά όργανα  

Άρθρο 26 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία  

Άρθρο 27  Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις  

Άρθρο 28 Ένορκη Διοικητική Εξέταση  

Άρθρο 29  Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους  

Άρθρο 30  Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών  

Άρθρο 31  Δικαστική προστασία  
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Άρθρο 32  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 33  Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας-Τροποποίηση του άρθρου 168 του 

Ποινικού Κώδικα  

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 34  Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης  

Άρθρο 35  Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού – Τροποποίηση 

του άρθρου 114 του ν. 4610/2019  

Άρθρο 36  Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για 

ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 37  Απαλλαγή μαθητών από συμμετοχή σε μαθήματα  

Άρθρο 38  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 39  Ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων 

Α.Ε.Ι.  

Άρθρο 40  Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι.  

Άρθρο 41  Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή 

πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Άρθρο 42  Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισμό και λειτουργικές εργασίες 

προσωρινών αιθουσών και σχολικών δομών  

Άρθρο 43  Εθνική Μονάδα Συντονισμού «Erasmus+» και «European Solidarity 

Corps»  

Άρθρο 44  Εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία - Τροποποίηση των 

άρθρων 6, 7 και 8 του π.δ. 79/2017  

Άρθρο 45  Ζητήματα απόσπασης - μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού - 

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4415/2016  

Άρθρο 46  Αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3687/2008  
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Άρθρο 47  Θέματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας - Τροποποίηση του άρθρου 34 

του ν. 4763/2020  

Άρθρο 48  Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του 

άρθρου 169 του ν. 4763/2020  

Άρθρο 49  Θέματα του ν.π.ι.δ. «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» - 

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3512/2006  

Άρθρο 50  Σύσταση και συγκρότηση ομάδων εργασίας και συλλογικών οργάνων για 

την υλοποίηση των δεσμεύσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027  

Άρθρο 51  Ίδρυση «Κέντρου Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού»  

Άρθρο 52  Διάταξη για την εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών ενόσω κρατεί 

η πανδημία του κορονοϊού  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 53  Απασχόληση συνταξιούχων στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση - 

Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016  

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 54  Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α΄  

Άρθρο 55  Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ Μέρους Β΄  

Άρθρο 56 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ Μέρους Β΄  

Άρθρο 57  Καταργούμενες διατάξεις  

Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Δ΄  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

… 

Άρθρο 36 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση 

επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 
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Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται για το σχολικό 

έτος 2020-2021 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο 

αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζονται η φοίτηση, η κάλυψη 

της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών, στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως μέσω της τροποποίησης και ρύθμισης: α) των αργιών, 

διακοπών και εορταστικών εκδηλώσεων, β) των απουσιών και του χαρακτηρισμού της 

φοίτησης, γ) της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εγγραφών προνηπίων, νηπίων και 

μαθητών Α΄ τάξης δημοτικών σχολείων, καθώς και των διαδικασιών και προθεσμιών για 

την ολοκλήρωσή τους, δ) κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος που αφορά στους κατ’ 

ιδίαν και τους κατ’ οίκον διδαχθέντες μαθητές, ε) της φοίτησης, της αξιολόγησης, της 

προαγωγής και της απόλυσης μαθητών, στ) της εισαγωγής των υποψηφίων των 

πανελλαδικών εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζ) κάθε άλλου συναφούς ή 

ειδικότερου με τα ανωτέρω θέματος. 

Εκδόθηκε η υ.α. Φ4/55515/Δ4/2021 «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/-τριών 

Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 2093), 

κατωτ. αριθ. 1328. 

Βλ. και την υ.α. 55831/Δ2/2021 «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και 

Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 2095), κατωτ. αριθ. 1329. 

Εκδόθηκε η υ.α. Φ4/57738/ΓΔ4/2021 «Αξιολόγηση “κατ’ ιδίαν διδαχθέντων” και 

στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021» (Β’ 

2222), κατωτ. αριθ. 1345. 

 

… 

Άρθρο 38 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1.Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι:   

α) Καθορίζονται: 

αα) Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση 

υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 του άρθρου 34, σύμφωνα 

με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αβ) η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτη- 

σης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 34.  

β) Δύνανται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 34, σύμφωνα με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο 

της ίδιας παραγράφου.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνεται για το σχολικό 

έτος 2020-2021 κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία 

σύμφωνα με το άρθρο 36.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία 

απαλλαγής μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW9taC1SdXvRbzbwtGaovMZnFTQHUd0YqAvhL2M82-8Y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQiwDwGUd0o6ubufVReh7xGjCDK6gVa46qrNl_U2k8t8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPtDUbyit3WmGMJVeN4nvOP36mkKQenEd6M3rt2ICAH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPtDUbyit3WmGMJVeN4nvOP36mkKQenEd6M3rt2ICAH
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από τη συμμετοχή στα μαθήματα της φυσικής αγωγής, της μουσικής και των 

θρησκευτικών, και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 37.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 39 

Ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν 

συνάψει με την ιδιότητα του μισθωτή, σύμβαση μίσθωσης ακινήτου είτε με Α.Ε.Ι. είτε με 

τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι., με σκοπό την 

εγκατάσταση και εκμετάλλευση κυλικείων, αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων 

εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή 

ειδικής διάταξης, από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος από την 1η.1.2021 έως την 

30ή.6.2021, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να ισχύει η καταρχήν αναστολή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι., προκειμένου να 

προστατευτεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19.  

 

Άρθρο 40 

Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι. 

Συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι. που έχουν συναφθεί και δεν έχουν λήξει έως 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταξύ είτε Α.Ε.Ι. είτε των εταιρειών αξιοποίησης και 

διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. και φυσικών ή νομικών προσώπων, με σκοπό την 

εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., δύνανται, λόγω 

των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, να παρατείνονται με τους ίδιους συμβατικούς 

όρους, μετά από σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών, για χρονικό διάστημα έως 

δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία λήξης αυτών. Για την παράταση της σύμβασης 

απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αξιοποίησης και 

διαχείρισης της περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματος του μισθωτή, το οποίο 

υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

… 

Άρθρο 52 

Διάταξη για την εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών ενόσω κρατεί η πανδημία 

του κορωνοϊού COVID - 19 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος εμφάνι- σης και διασποράς του κορωνοϊού 

COVID - 19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ζητήματα διαδικασίας 
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που κρίνονται απαραίτητα για τη σύγκληση της Ολομέλειας, της Συγκλήτου ή των Τάξεων 

της Ακαδημίας Αθηνών, τη συζήτηση, τον τρόπο ψηφοφορίας, καθώς και τη διεξαγωγή 

εκλογικών διαδικασιών από τα όργανα της Ακαδημίας, στην έκταση που δεν είναι εφικτή 

η τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4398/1929 (Α ́ 308) και του Εσωτερικού 

Κανονισμού αυτής. Η εν λόγω υπουργική απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση της 

Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών. Οι διατάξεις για την ύπαρξη απαρτίας και 

πλειοψηφίας που ορίζονται στον Οργανισμό της Ακαδημίας παραμένουν εν ισχύ.  

Εκδόθηκε η υ.α. 46261/Ζ1/2021 «Ρύθμιση των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη και 

της διαδικασίας των ψηφοφοριών με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο ή συνδυασμό 

αυτών στην Ακαδημία Αθηνών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται 

κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1711), κατωτ. αριθ. 1285. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

… 

Άρθρο 58 

Έναρξη ισχύος 

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 4, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιείται με την παρ. 

1 του άρθρου 8 του παρόντος, ισχύει για τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στις 

πανελλαδικές εξετάσεις από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής.  

3. Ειδικά η παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, η οποία προστίθεται με την παρ. 3 

του άρθρου 11 του παρόντος, ισχύει για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 

το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην ίδια 

παράγραφο και αφορούν στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ανωτέρω 

ακαδημαϊκό έτος εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2021.  

4. Ειδικά τo άρθρο 34 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε 

προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την 

έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 34. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου 

κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη 

χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση 

των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος 

εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 χωρίς την προβλεπόμενη στην 

παρ. 1 του άρθρου 34 προσαύξηση ακαδημαϊκού χρόνου. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cXZ3FBsNLKQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZM5j-Zq796iG9E4wZWI92_zlLHBmrWH2JcG1V0vQItU
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1126. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1029 της 

15/17.2.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-

03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 617)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/ 2020 (Α’ 76).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α’ 6).  

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HuTaZWBCQXt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX5sGY5GW1e5fyPm0xz_JmKvzi0aUKpSpGPpz7ePgjuq
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11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

(Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

13. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’  αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-

2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

14. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 5223).  

15. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5639).  

16. Την υπό στοιχεία Α. 1015/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 246).  

17. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

18. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά 

Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-

2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, 

όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 

2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 

ΚΑΔ στις 20-3-2020.  

Η εν λόγω δόση Φεβρουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 

τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 290 ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’ 5223), Α. 1280 

(Β’ 5639) και Α. 1015/2021 (Β’ 246) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.  

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ.  1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της 

επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και 

ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον 

του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν 

εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ 

του αμέσως παραπάνω νόμου.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

----------.---------- 

 

1127. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4778 της 19/19.2.2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα 

ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες 

επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26)  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Άρθρο 1  Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 2  Ορισμός αποδοχών  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPs6VqsYghNnNMzwiJN1KSzotZV4B_DP_TMqwYgHcl1o


141 

 

Άρθρο 3  Μισθολογική κατάταξη  

Άρθρο 4  Κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού  

Άρθρο 5  Ωρίμανση μισθολογικών κλιμακίων βασικού μισθού  

Άρθρο 6  Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη  

Άρθρο 7  Βασικός μισθός  

Άρθρο 8  Οικογενειακή παροχή  

Άρθρο 9  Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών  

Άρθρο 10  Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  

Άρθρο 11  Ειδική αμοιβή και Βαθμός Θέσης Εργασίας  

Άρθρο 12  Ελάχιστα όρια αποδοχών  

Άρθρο 13  Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - 

Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου  

Άρθρο 14  Αμοιβές συλλογικών οργάνων και εκπαιδευτών  

Άρθρο 15  Βραβείο Επίτευξης Στόχων  

Άρθρο 16  Ανώτατο όριο αποδοχών  

Άρθρο 17  Έλεγχος μισθοδοσίας  

Άρθρο 18  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων  

Άρθρο 19 Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών  

Άρθρο 20  Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Άρθρο 21  Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση 

του άρθρου 26 του ν. 4389/2016  

Άρθρο 22  Παύση και μετακίνηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. - 

Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4389/2016  

Άρθρο 23  Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. - 

Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4389/2016  

Άρθρο 24  Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της 

Α.Α.Δ.Ε.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο 25  Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής 

περιουσίας - Προσθήκη άρθρου 71Η στον ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της 

παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000  

Άρθρο 26  Ρύθμιση για τα δημόσια ανταλλάξιμα ακίνητα που βρίσκονται εντός των 

οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 182, 183, 184, 184Α του εγκεκριμένου με 

το π.δ. της 31ης.7.1925 ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών  

Άρθρο 27  Ρύθμιση για τα πρώην δασικά ακίνητα που βρίσκονται εντός του 

εγκεκριμένου με το β.δ. της 15ης.8.1963 ρυμοτομικού σχεδίου του 

οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας  

Άρθρο 28  Ρυθμίσεις για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου 

και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 

ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που 

συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ΄ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισμών» 

προς αποκατάσταση σεισμοπαθών  

Άρθρο 29  Ρυθμίσεις για το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών - Τροποποίηση της 

παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013  

Άρθρο 30  Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής 

υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσμιών 

δημοσίων συμβάσεων  

Άρθρο 31  Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - 

Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020  

Άρθρο 32  Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου 

εμπορίου προϊόντων καπνού - Τροποποίηση του άρθρου 28Α του ν. 

4758/2020  

Άρθρο 33  Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας  

Άρθρο 34  Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α στον ν. 4387/2016  

Άρθρο 35  Προστατευόμενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2643/1998  

Άρθρο 36  Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  

Άρθρο 37  Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας- Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 

4714/2020  

Άρθρο 38  Υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού  

Άρθρο 39  Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 

4745/2020  

Άρθρο 40  Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
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Άρθρο 41  Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 

68 του ν. 4756/2020  

Άρθρο 42  Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών - Τροποποίηση του άρθρου 

121 του ν. 4764/2020  

Άρθρο 43  Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και 

επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης  

Άρθρο 44  Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 

4756/2020  

Άρθρο 45  Χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και 

αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες - Παράταση θητειών 

καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων  

Άρθρο 46  Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής 

Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 47  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 48  Έναρξη ισχύος 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

... 

Άρθρο 30 

Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31.3.2021, το 

Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να προβαίνουν στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης 

των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, η χρονική διάρκεια 

των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο στην παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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Άρθρο 31 

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της 

παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, η παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

... 

Άρθρο 37 

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης 

λειτουργίας- Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 

(Προστίθεται παρ. 1α στο άρθρο 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572 και 

αναδιαμορφώνεται στο σύνολό του το άρθρο αυτό) 

 

Άρθρο 38 

Υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού 

Λόγω του σοβαρού κινδύνου διασποράς του COVID-19 και, σε κάθε περίπτωση όχι 

πέραν της 31ης.5.2021, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, 

κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργεί για το 

ίδιο και εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα, διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την οργάνωση, εγκατάσταση, 

διαλειτουργικότητα, αναβάθμιση, λειτουργία και συνεχιζόμενη υποστήριξη τηλεφωνικού 

κέντρου (call center), κέντρου υποστήριξης και επίλυσης θεμάτων κοινού (back office) 

ή/και κέντρου ενημέρωσης του κοινού (help desk) και ιστοσελίδων. Οι διαδικασίες αυτές 

περιλαμβάνουν την προμήθεια ψηφιακών ή μη εργαλείων, μέσων και εφαρμογών για την 

επικοινωνία του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών του προσώπων με το κοινό, 

υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης 

έργου, συμβουλευτικής, τεχνικής υποστήριξης, προβολής και ενημέρωσης για τα κέντρα 

και τις δραστηριότητες αυτές. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δύνανται ομοίως να 

παρατείνονται υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενων νομικών του προσώπων για τα ανωτέρω 

αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του προηγούμενου 

εδαφίου.  

 

Άρθρο 39 

Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 

1. (Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
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2. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. 

αριθ. 872 και τροποποιείται στο σύνολό της η παρ. 7) 

 

Άρθρο 40 

Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

1.-2. (Παρατίθενται ως σχόλια κάτω από τον τίτλο του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 

104), ανωτ. αριθ. 339) 

 

Άρθρο 41 

Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 

4756/2020 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 

235), ανωτ. αριθ. 936) 

2. (Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 68 του ν. 4756/2020(Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936) 

 

Άρθρο 42 

Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών - Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 

4764/2020 

(Αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο 43 

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου 

χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 

1. Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με 

βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του 

ν. 1545/1985 (Α΄ 91), είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς 

το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

α) απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να υπάρχει 

υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά το έτος 2020,  

β) έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, 

κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή 

τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 

6 του ν. 1545/1985, επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα για το χρονικό διάστημα από τον 

Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020,  

γ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν τακτική 

επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον 

Φεβρουάριο 2021,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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δ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν το επίδομα 

μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,  

ε) δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, 

δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) ή άλλων διατάξεων.  

2. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιανουάριο 

και Φεβρουάριο 2021 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο 

μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  

3. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή 

κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται ούτε 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά 

πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από 

πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά 

ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό 

εισόδημα.  

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από τον 

προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέρω 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Eκδόθηκε η υ.α οικ. 15241/2021 «Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του 

τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021» (Β΄ 1355), κατωτ. 

αριθ. 1239. 

 

Άρθρο 44 

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 

(Τροποποιούνται οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 

936 και το άρθρο αυτό αναδιαμορφώνεται στο σύνολό του)  

 

Άρθρο 45 

Χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε 

αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες - Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων 

αθλητικών ενώσεων 

1. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και 

ομοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των 

μελών τους. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8exgDlHxktv4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZsRQE6N1HUIrI7rbN6vADhIl7jyu1SN6R_UICRvU-GD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
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συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών 

οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη 

Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας 

και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον 

πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκτός αν από 

το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η 

καταστατική πρόβλεψη.  

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 

2725/1999 (Α΄ 121), οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών 

σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 

1, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από 

δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή 

στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην 

περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από 

την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του 

οποίου εδρεύει το σωματείο, η ένωση ή η ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία 

υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα 

των αρχαιρεσιών.  

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου κατά τη διεξαγωγή των γενικών 

συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με απόφαση 

του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, δύναται να μετατίθεται ο χρόνος διεξαγωγής 

των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων των αθλητικών 

ομοσπονδιών και να παρατείνεται η θητεία των μελών τους για όσο χρονικό διάστημα 

είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες, σε κάθε 

περίπτωση όχι πέραν της 10ης.4.2021.  

Βλ. και την υ.α. οικ. 72664/2021 «Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με 

ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων 

και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών 

και ενώσεων» (Β’ 719), κατωτ. αριθ. 1136. 

4. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στα 

καταστατικά των αθλητικών σωματείων, ενώσεων ή ομοσπονδιών. Αρχαιρεσίες που 

έχουν προκηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον πρόκειται να 

διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δύναται 

να αναβληθούν με απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως 

την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.  

Με το άρθρο 8 της υ.α. οικ. 72664/2021 «Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών 

Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη 

λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των 

αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων» (Β’ 719), κατωτ. αριθ. 1136 ορίστηκε ότι: 

«Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) αρχαιρεσίες που 

έχουν προκηρυχθεί νομίμως κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, εφόσον 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8S5ngN3EIkiV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZnOupu-a75blaRfAf9ISz6iVy1F0hSFs0-Bf6SbUE3G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8S5ngN3EIkiV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZnOupu-a75blaRfAf9ISz6iVy1F0hSFs0-Bf6SbUE3G
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πρόκειται να διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις 

παρ. 1 και 2 του εν λόγω νόμου και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, δύναται 

να αναβληθούν με απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν 

έως την 31.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Η 

απόφαση περί αναβολής της Γ.Σ. των αρχαιρεσιών λαμβάνεται από το αρμόδιο 

καταστατικό όργανο και η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. θα πρέπει, σε 

κάθε περίπτωση, να είναι προγενέστερη της 31.3.2021 και πρόσφορη για την τήρηση 

των οριζόμενων στο νόμο προθεσμιών, η δε σχετική πρόσκληση προς τα μέλη ή προς 

τα σωματεία - μέλη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτή τη Γ.Σ. 

κοινοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο οικείο καταστατικό.». 

5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης 

δύναται να διεξαχθούν έως την 30ή.6.2021. Οι θητείες των μελών των διοικητικών 

συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης παρατείνονται από 

τη λήξη τους έως την 30ή.6.2021.  

 

Άρθρο 46 

Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής 

Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) 

Ειδικά για τους θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι έχουν 

αναβληθεί για το έτος 2021, η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής 

Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) θα αναδειχθεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 

(Α΄ 16), κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση 

ακύρωσης των Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ολομέλεια της Διοίκησης θα αναδειχθεί 

εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς 

Παραολυμπιακής Επιτροπής. Η θητεία των μελών της παρούσας Ολομέλειας της 

Διοίκησης της Ε.Π.Ε., που έχουν εκλεγεί ή διοριστεί μετά από τους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες του Ρίο, παρατείνεται έως την ανάδειξη της νέας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

... 

Άρθρο 48 

Έναρξη ισχύος 

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ τίθενται σε ισχύ από 1ης.6.2021. Με κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και μετά 

την 1η.6.2021.  
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2. Ειδικά για τους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά του 

άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται 

αναδρομικά τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της παρ. 1.  

3. Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄ και Δ΄ τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του 

παρόντος, εκτός αν σε αυτές ορίζεται διαφορετικά. 

 

----------.---------- 

 

1128. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 6789/309 της 15/19.2.2021 «Επέκταση 

προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις 

οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 646)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 

εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’  143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’  133), όπως ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020» (Α’ 209).  

5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021» (Α’ 251).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019.  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’  168), όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 

όπως ισχύει.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VXbCZMZIfS15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYhGqoiA5haS96aROO8PJ1-nwHIrq6imnLdpCtVzd77v
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9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» (Α’  192), όπως ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α’  123).  

12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

13. Την υπό στοιχεία A.1015/25-01-2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03- 2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 246).  

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

15. Την υπό στοιχεία οικ.159/15/29.01.2021 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών 

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής 

των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της 

παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 

ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης 

καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις 

και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που 

αφορά η δόση.  

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα υπαγωγής 

Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:  
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α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 

απασχόληση,  

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.  

 

Άρθρο 3 

Απώλεια ευεργετημάτων 

1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της 

παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους 

και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την 

ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει 

αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την 

ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη 

δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η 

σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

----------.---------- 

 



152 

 

1129. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 της 19/20.2.2021 «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 648) 
Η παρούσα απ. 

-που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας 

και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης-Εσωτερικών - 

Μετανάστευσης και Ασύλου - Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών 

- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Δ1α/Γ.Π.οικ. 11951 της 24/24.2.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/19.2.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 648)» (Β’ 724) 

-καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14  της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00» (Β’ 793), κατωτ. αριθ. 1144 και από την έναρξη ισχύος αυτής. 

 

----------.---------- 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zZJefhNQJvJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSmSk8Z2yblEiYBq3JQ2q_pUW_5GPR_kNih9hUC0WNVw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JWOz77LTtGF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubh7IB4jCCEuZ8NunINXZLnyv0IQCRc5FOakhiA0sbnR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YVaDY8t0KVd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZhZr1IviAUB2CPRHxKizHCqdZhDYC5Q6aEWP3_6zqWR
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1130. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 της 20/20.2.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 

650) 
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

12670/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/2021 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 

Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της 

Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του 

δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων 

που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β΄ 650)» (Β’ 794), κατωτ. αριθ. 1145, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 6 

και από την έναρξη ισχύος αυτής). 

 

----------.---------- 

 

1131. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμ. 5685/121 της 5/22.2.2021 «Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 

ιατρών, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα 

Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατροί που 

κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και Ιατροί που περιλαμβάνονται 

στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασία ανάθεσης 

καθηκόντων Iατρού Εργασίας μέσω ΟΠΣ – ΣΕΠΕ» (Β’ 669)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’137).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 

63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

(Α’ 98).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8j9j6gbBYclR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuakwCs7QlCQzQNTVsKcRLlpI9pgSH3sqeyhhtYb5-rUa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8K3t-tbZPGK95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRiHPD_2arCKUgvULx3F1FXbUiyGmE7hHK-OiJ-cGULQ
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

4. Τις διατάξεις του π.δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’168).  

7. Τις διατάξεις του «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 

(εφεξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση 

του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) και ιδίως 

του άρθρου 9Α.  

8. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 

20.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683./2020 (Α’ 83).  

9. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), και ιδίως τα 

άρθρα 3, 18, 23, 24 και 27, όπως ισχύουν.  

10. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις» (Α’138).  

11. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45),όπως 

ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου 

δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 8 και 

στην παρ. 6 του άρθρου 22, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 

του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των δικών, δικονομικές 

απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 67), όπως ισχύουν.  

13. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/ 2010 «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212), όπως 

αντικαταστάθηκε από το Κεφ. Ε του άρθρου 138 του ν. 4052/ 2012 «Νόμος αρμοδιότητας 

Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του 

Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση 

του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 

41).  
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14. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ «για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)».  

15. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).  

16. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 32143/Δ1.11282/2018 απόφασης της Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 

2401), όπως ισχύει.  

17. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 34331/Δ9. 8920/ 26.07.2016 απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

«Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (Β’ 2458), 

όπως ισχύει.  

18. Την υπ’ αρ. 01/11.02.2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των 

Εργαζομένων (ΣΥΑΕ)  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:  

α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν 

καθήκοντα Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Νόμων 

για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’  84), όπως ισχύει, δηλαδή:  

αα) σε Ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας και  

αβ) σε Ιατρούς που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 

16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.  

β) στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και στις 

Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), και  

γ) σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 

Ιατρού Εργασίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., στις κατ’ 

εξουσιοδότηση του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και σε 



156 

 

ειδικότερες διατάξεις [παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 399/1994 (Α’ 221), παρ. 1 του 

άρθρου 14 του π.δ. 102/2020 (Α΄ 244), παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 212/2006 (Α’ 212), 

παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 94/1987 (Α’ 54) και παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4052/2012 

(Α’  41), όπως ισχύουν].  

 

Άρθρο 2 

Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Iατρών που πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 

1. Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων, που λειτουργεί στο πλαίσιο του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.  

2. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του παρόντος τηρούνται στοιχεία 

ταυτοποίησης Ιατρών που έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, 

στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής τους, καθώς και στοιχεία 

άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

παρούσης.  

3. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχει ως προϋπόθεση 

την καταχώριση του ιατρού στην ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του παρόντος  

 

Άρθρο 3 

Στοιχεία που περιλαμβάνει η ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 

1. Στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και συνδεδεμένα με τον μοναδικό ατομικό Aριθμό Kαταχώρησης 

Ιατρού που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί καθήκοντα Ιατρού 

Εργασίας εισάγονται αυτομάτως ή καταχωρούνται:  

α) Στοιχεία ταυτοποίησης του Ιατρού:  

αα) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),  

αβ) αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,  

αγ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,  

αδ) ημερομηνία γέννησης,  

αε) εθνικότητα,  

αστ) στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου).  

β) Στοιχεία Ιατρικής ειδικότητας.  

Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ υποβάλλεται από τον κάθε ιατρό (και από όσους κατέχουν την 

ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και από όσους περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ 
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του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) πρόσφατο Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου στον 

οποίο είναι εγγεγραμμένος και στο οποίο αναφέρεται η ασκούμενη ειδικότητα. 

Ειδικότερα, τηρούνται:  

βα) Ειδικότητα Ιατρού  

ββ) Ιατρικός Σύλλογος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος  

γ) Στοιχεία παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας:  

γα) Στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται 

υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας,  

γβ) διάρκεια άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας ανά επιχείρηση, δηλαδή χρόνος 

έναρξης και λήξης της ανάθεσης του με την επιχείρηση και αιτιολογία της τυχόν διακοπής 

της,  

γγ) κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας ανά επιχείρηση.  

2. Η επεξεργασία των πληροφοριών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 

1. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών (που 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας σε 

επιχειρήσεις κατά τα οριζόμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) του ΟΠΣ ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση 

κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και δημιουργία προσωπικού «λογαριασμού» σε 

αυτό.  

Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη γίνεται με χρήση 

των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο στοιχείων 

ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς 

πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.  

2. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα 

από το σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με συμπλήρωση του σχετικού 

εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) και το οποίο 

αναφέρει όλα τα στοιχεία των περ. α), β) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία ταυτοποίησης του Ιατρού Εργασίας επικαιροποιούνται με τα 

στοιχεία φυσικών προσώπων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, ενώ τα στοιχεία 

εκπαίδευσης, Ιατρικής ειδικότητας, Ιατρικού Συλλόγου του Ιατρού επικαιροποιούνται, 

όπου είναι δυνατόν, με στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων των επαγγελματικών 

φορέων στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και πάντως μετά την ολοκλήρωση της 

διασύνδεσης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα ή 

συμπληρώνονται υπευθύνως από τον αιτούντα.  

http://www.sepenet.gr/
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3. Επιπλέον, οι Ιατροί των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. κατά 

τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και της συμπλήρωσης του σχετικού 

εντύπου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν συνημμένα και δικαιολογητικά 

απόδειξης ότι ασκούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας προ της 15.05.2009 (και επί επτά 

συνεχόμενα έτη οι ιατροί χωρίς ειδικότητα της περ. γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). 

Ειδικότερα, επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή [σαρωμένα (σκαναρισμένα) σε pdf] 

αντίγραφα:  

α) εντύπου ανάθεσης (ΕΝΤΥΠΟ 1 ή 2 του ΣΕΠΕ), με τους αντίστοιχους αριθμούς 

πρωτοκόλλου κατάθεσης στην/στις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες του Σ.ΕΠ.Ε ή/και  

β) σύμβασης με επιχείρηση/εις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης 

στην/στις αρμόδια/ες υπηρεσία/ες του Σ.ΕΠ.Ε  

Από τα παραπάνω στοιχεία, η ακρίβεια των οποίων ελέγχεται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, θα πρέπει να προκύπτει ότι πληρούνται οι σχετικές από το νόμο 

προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.  

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί που είχαν ενταχθεί στο Παράρτημα Ι του Ειδικού Καταλόγου 

[(υπ’  αρ. 43323/1983/07.08.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 3509), ο οποίος καταργήθηκε με την παρ. 2 

του άρθρου δέκατου τρίτου της ΠΝΠ της 20.03.2020 (Α’ 68)], πληρούν αυτοδίκαια τα 

προσόντα των περ. β’ ή γ’ της παρ. 1 του άρθρ.16 του ΚΝΥΑΕ, καθώς η σχετική 

προϋπόθεση έχει ήδη ελεγχθεί κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Ειδικού Καταλόγου. 

Συνεπώς στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας, της μείωσης διοικητικών βαρών και 

των προβλέψεων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, δύναται να μην 

επισυνάπτονται, στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.  

4. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας με την 

προαναφερθείσα διαδικασία στις παρ. 1 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεσμεύουν τους 

αιτούντες κατά τα οριζόμενα στον ν. 1599/1986, όπως ισχύει.  

Μέσω της αίτησης αυτής γίνεται ενημέρωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντα.  

 

Άρθρο 5 

Διαχείριση αίτησης για εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 

Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού 

Εργασίας 

1. Στις υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, 

αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και στη συνέχεια αυτές 

αρχειοθετούνται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

και είναι διαθέσιμες προς αυτόν.  

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ενημερώνεται μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την 

υποβληθείσα αίτηση και προβαίνει στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες για τη 

διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.  
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3. Ο αιτών ιατρός - χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της 

διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησής του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό 

στον οποίον θα καταχωρείται η αίτηση με τις ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα - Εγκρίθηκε - 

Απορρίφθηκε».  

4. Η επιτυχής εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας του 

ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ανακοινώνεται στον αιτούντα με την χορήγηση σε αυτόν του ατομικού 

Αριθμού Καταχώρισης Ιατρού που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκεί 

καθήκοντα Ιατρού Εργασίας μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο 

ΟΠΣΣΕΠΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. 

αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό την αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.  

 

Άρθρο 6 

Επιβεβαίωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που 

πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας 

1. Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του Ιατρού που πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας στην Ηλεκτρονική βάση 

καταχώρισης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης απόφασης, 

χορηγείται σε αυτόν μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης. Η εγγραφή αυτή καθίσταται 

ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του Ιατρού από την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση 

ή εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας. Σε κάθε 

περίπτωση στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ καταχωρείται ο λόγος απενεργοποίησης.  

2. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας αποτελούν 

δεδομένα παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και θα είναι δυνατή η έκδοση αναφοράς 

από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με δυνατότητα εκτύπωσης, του επαγγελματικού ιστορικού άσκησης 

καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.  

 

Άρθρο 7 

Ανάθεση Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας 

1. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας σε επιχείρηση δύναται να πραγματοποιηθεί 

μόνο σε Ιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης 

δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα 

Ιατρού Εργασίας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ.  

2. Η ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας προϋποθέτει την αποτύπωση στα σχετικά 

έντυπα της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία είναι, κατά περίπτωση: 

ο Εργοδότης, ο Ιατρός, και η ΕΞΥΠΠ (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης).  

3. Για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις 

ακόλουθες ενέργειες:  

α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-

ΣΕΠΕ.  
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β) Το σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη 

διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση 

καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Ενδεικτικά ελέγχονται:  

βα) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η κατανομή του χρόνου 

κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των 

εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας,  

ββ) ο ετήσιος χρόνος άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η κατανομή του χρόνου 

κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης ή σε άλλη 

επιχείρηση.  

γ) Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ολοκληρώνεται ο 

καταρχήν έλεγχος του νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της ανάθεσης και 

στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση κατά περίπτωση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη 

(ιατρός ή/ και ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανάθεσης καθηκόντων 

που προτείνεται από τον εργοδότη.  

δ) Ο Ιατρός ή/και η ΕΞΥΠΠ, που λαμβάνει ειδοποίηση μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την 

προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, επιλέγει το πεδίο 

αποδοχής των όρων της ανάθεσης.  

ε) Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας κατά τα 

οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του 

εντύπου ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας και η ανάθεση δρομολογείται στην 

αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.  

4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου 

της ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη 

συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. 

αποστέλλει αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού 

Εργασίας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαριασμό του αιτούντα εργοδότη.  

5. Ειδικότερα, ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων 

Ιατρού Εργασίας, ακόμη κι αν πρόκειται για τον ίδιο Ιατρό:  

i) Σε περίπτωση μεταβολής κατά περίπτωση ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω 

δηλωθέντων στοιχείων της παρ. 3 και  

ii) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού 

Εργασίας στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την επικαιροποίηση των ως άνω δηλωθέντων 

στοιχείων της παρ. 3.  

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση της Ανάθεσης Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, λήξη ή διακοπή αυτής 

1. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων της υποχρέωσης του 

εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας κατά τις κείμενες διατάξεις, ο 

εργοδότης που έχει αναθέσει σχετικά καθήκοντα σε Ιατρό που πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για να ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, προβαίνει στις ενέργειες που 
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αναφέρονται στο άρθρο 7, υποβάλλοντας τα νέα δεδομένα και ακολουθείται η διαδικασία 

του άρθρου αυτού.  

2. Σε περίπτωση μονομερούς απόφασης του εργοδότη, του Ιατρού ή της ΕΞΥΠΠ για 

διακοπή της άσκησης των καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, υποβάλλεται αίτημα διακοπής.  

Ειδικά για την περίπτωση μονομερούς διακοπής χρησιμοποίησης υπηρεσιών Ιατρού 

Εργασίας από τον εργοδότη, η δήλωση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.  

3. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση 

δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, με την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της 

απόφασης απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ από την αρμόδια υπηρεσία 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επέρχεται αυτοδικαίως στο ΟΠΣ-

ΣΕΠΕ η διακοπή του συνόλου των αναθέσεων καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στις 

αντίστοιχες επιχειρήσεις που συμβλήθηκαν με την ΕΞΥΠΠ, στην οποία επεβλήθη η 

ανωτέρω απαγόρευση.  

4. Για τη λήξη της ανάθεσης καθηκόντων των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του 

εργοδότη και του Ιατρού Εργασίας ή της ΕΞΥΠΠ.  

 

Άρθρο 9 

Μεταβατική ρύθμιση 

1. Από την 01/03/2021 όλοι οι Ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της Ιατρικής της 

Εργασίας ή περιλαμβάνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, 

εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Ιατρών που πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας του άρθρου 2 της 

παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.  

2. Από την 01/05/2021 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, 

πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

απόφασης.  

3. Για τις αναθέσεις καθηκόντων Ιατρών εργασίας που θα υποβληθούν εγγράφως στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/04/2021, θα πρέπει έως 30/04/2022 να 

υλοποιηθεί εκ νέου η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 

της παρούσας απόφασης.  

Τυχόν τροποποιήσεις των εν λόγω έγγραφων αναθέσεων υποβάλλονται αποκλειστικά με 

τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 

απόφασης.  

 

Άρθρο 10 

Κυρώσεις 

Από 01/05/2021 η ανάθεση άσκησης καθηκόντων κατά τρόπο διαφορετικό από τις 

προβλέψεις της παρούσης, επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, 

όπως ισχύουν.  
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Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1132. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394 της 17/22.2.2021 «Τροποποίηση της κοινής απόφασης 

Γ4β/Γ.Π. οικ.7980/7-2-2020 “Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, 

πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών 

καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, 

της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα” (Β’ 460), όπως 

αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ. 39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και 

Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/ 25.11.2020 (Β’ 5227)» (Β’ 698)  
Για άλλες τροποποιήσεις της ιδίας άνω υ.α. βλ. σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. 

Γ4β/Γ.Π.39470/2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/ 7-2-2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Υγείας 

«Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού 

προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής 

αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των 

προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β΄ 460)» (Β΄ 2596), ανωτ. αριθ. 463. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

- των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), όπως ισχύουν μετά 

την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4633/2019 (Α’ 161),  

- του άρθρου 57 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 

1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104),  

- του άρθρου τεσσερακοστού έκτου του ν. 4771/2021 «Κύρωση: α) της από 11.12.2020 

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την 

επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit 

Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 

“Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q_OqUKsNe9R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaTZBp96D6deRNWrW36vpNj8Cggy6LWrXd9vrUt60LTv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8acpNRWcE-SkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQg4jPddFUYC5Ttn-mOBl7s8YWa-eRSC2zCIg9gA3IfJ
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Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και 

της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας 

(Α’ 16),  

- του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 47), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

- του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 -Διορθ. σφαλμ. Στο 

Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

- του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143),  

- του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 133),  

- του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

- Των π.δ. 83/2019 (Α’ 121) και 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),  

- του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Α’ 191), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 

άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 163), όπως 

ισχύει.  

2. Την υπό στοιχεία Υ4/08.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»(Β’ 32).  

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Β2α/οικ. 5119/28-02-

20, Β2α/οικ.35684/10-6-2020 και Β2α,Β1α/6799/29.1.2021 βεβαιώσεις της Γ.Δ.Ο.Υ., 

αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την κοινή απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 

(Β’ 460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 

(Β’  2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’  5227), ως εξής:  



164 

 

 

Στο άρθρο 1 «Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού», η περίπτωση β’ της 

παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία, τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές 

Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 

(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) από τους καταλόγους της έδρας τους.  

 

Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», στο Α. «Τίτλοι σπουδών» αντικαθιστούμε την 

περίπτωση «Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να 

προσκομίσουν» ως εξής:  

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:  

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και  

β) Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο 

μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και 

η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως 

βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των 

εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.  

Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο η πιστοποίηση ή μόνο δίπλωμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, ο υποψήφιος δεν ακυρώνεται και μπορεί να προσκομίσει το δίπλωμα ή την 

πιστοποίηση στο φορέα που θα συναφθεί η σύμβαση πρόσληψής του.  

 

Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», το Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες 

επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά, αντικαθίσταται ως εξής:  

Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις- 

Πιστοποιητικά.  

Τα κατωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ έως και την ημερομηνία υποβολής 

των αιτήσεων.  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση σύμφωνα με τον πίνακα 

του παραρτήματος της παρούσας) ή  

-Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως ισχύει) 

ή  

- Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει) ή  

- Άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Α’ Κατηγορίας ή  
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- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 

ή  

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Β’ Τάξεως ή Α’ Τάξεως 

ή Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β’ ή Α’ τάξης.  

- Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’ ή Β’ τάξης, η οποία 

αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που 

εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ (π.δ. 340/1998/Α/ΦΕΚ 228/6.10.1998, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α’ 107), οι 

λογιστές φοροτεχνικοί που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του προαναφερόμενου νόμου 

επαγγελματική ταυτότητα Δ’ ή Γ’ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β’ τάξης. 

Με την υποβολή της Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’, 

τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω λογιστές φοροτεχνικοί διαθέτουν τριετή (3η) εμπειρία, καθώς 

η έκδοση της ταυτότητας απαιτεί άσκηση επί τριετία του επαγγέλματος του Λογιστή 

Φοροτεχνικού Β’ τάξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει ταυτότητα Λογιστή 

Φοροτεχνικού Β’ τάξης πάνω από τρία έτη από την έκδοση της ταυτότητας Λογιστή - 

Φοροτεχνικού Α’, θα πρέπει να υποβάλλει και την ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ 

για να υπολογιστεί ο χρόνος εμπειρίας.  

- Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Σχολών 

ειδικότητας Μηχανολόγου.  

- Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του 

Μηχανολογικού τομέα ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του 

π.δ. 115/2012.  

Επισημαίνεται ότι Υποψήφιοι/υποψήφιες που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν 

βάσει του π.δ. 1/2013 (ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικών) ή του π.δ. 108/2013 (ΔΕ 

Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτροτεχνιτών) ή του π.δ. 112/2012 (ΔΕ 

Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικών, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών Αερίων, Υδραυλικών 

Θερμοϋδραυλικών) ή του π.δ. 115/2012 (ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Θερμαστών, 

Μηχανολόγων, Μηχανοτεχνιτών), εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση δεν 

αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να 

προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν 

τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

κριτήριο της εμπειρίας.  

- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C, Δ’ ή D κατηγορίας.  

Για τις άδειες των Οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής 

κτήσης της απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν 

πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι/ υποψήφιες να συνυποβάλουν και σχετική 

βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να 

χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:  

- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος 

αδυναμίας καθώς και  
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- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου 

στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ορίζεται με την παρούσα.  

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο 

ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ.  6, άρθρο 

τρίτο, ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α’).  

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/υποψήφιες είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν 

δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.  

Επισημαίνεται ότι:  

- Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ ή D κατηγορίας από 10 Μαρτίου 2014 

απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 

(ΠΕΙ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112). Για την άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η 

προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112). Για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, δεν απαιτείται η 

προσκόμιση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).  

Για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 

απαιτείται:  

- είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Υποδομών και Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας 

στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου,  

- είτε η καταχώριση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» 

δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο/η 

υποψήφιος/υποψήφια και απαιτούνται.  

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει 

να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως, ώστε να 

αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή 

βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα που απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου του 

οποίου κατά τη διάρκεια παραμονής του στους ηλεκτρονικούς καταλόγους έχουν λήξει οι 

ανωτέρω άδειες ή οι βεβαιώσεις ή οι επαγγελματικές ταυτότητες, δεν μπορεί να συναφθεί 

σύμβαση εάν δεν προσκομιστούν οι νέες σε ισχύ.  

 

Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», στο Γ. «Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις» 

αντικαθιστούμε την περίπτωση «Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ)», ως εξής:  

Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ):  



167 

 

- Ταυτότητα μέλους (δύο όψεις) της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η 

οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους 

ή  

- Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να 

είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3252/2004 (για τους Νοσηλευτές των 

κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ).  

 

Αντικαθιστούμε το άρθρο 6 «Κριτήρια και Πίνακας Μοριοδότησης», ως εξής:  

Άρθρο 6 

Κριτήρια και Πίνακας Μοριοδότησης 

Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και η μοριοδότησή τους 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Κριτήρια επί ισοβαθμίας  

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ  

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια 

που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (προϋπηρεσία) και αν αυτές 

συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια 

χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, 

προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του 

και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία 

γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά 

καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και 

Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση.  

Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Υ.Ε., Δ.Μ.  

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια 

που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο 

κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός 

ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η 

υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ 

αυτών, ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό. Αν εξαντληθούν όλα τα 

παραπάνω κριτήρια και για την κατηγορία και κλάδο που δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 

προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997), η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια 

κλήρωση.  

 

Αντικαθιστούμε το άρθρο 10 «Πρόσληψη-Διάρκεια σύμβασης», ως εξής:  
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Άρθρο 10 

Πρόσληψη-Διάρκεια σύμβασης 

Μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ο 

Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του προσλαμβανόμενου 

προσώπου, το οποίο υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 

της, να παρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του για τη σύναψη σύμβασης.  

Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, 

οι υποψήφιοι/υποψήφιες διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και έχουν 

δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής μετά τη λήξη της σύμβασής τους.  

Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης 

εγγραφής σε τυχόν συμπληρωματικά ανοίγματα της πλατφόρμας εντός του τρέχοντος 

έτους κατά το οποίο δεν αποδέχθηκαν την τοποθέτηση τους, όπως επίσης και για το 

επόμενο έτος για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για την τακτική 

ή τυχόν συμπληρωματικές και όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή οι κωδικοί 

taxis των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί.  

Σε περίπτωση παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, δεν έχουν δικαίωμα 

υποβολής νέας αίτησης εγγραφής σε τυχόν συμπληρωματική ενεργοποίηση της 

πλατφόρμας εντός του τρέχοντος έτους κατά το οποίο παραιτήθηκαν, όπως επίσης και για 

τα δύο (2) επόμενα έτη για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για 

την τακτική ή τυχόν συμπληρωματικές και όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή 

οι κωδικοί taxis των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί.  

Για παράδειγμα οι υποψήφιοι που δεν αποδέχτηκαν την τοποθέτηση τους στα ανοίγματα 

της πλατφόρμας το 2020, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ανοίγματα της 

πλατφόρμας το 2021, καθώς και σε πιθανά συμπληρωματικά ανοίγματα λόγω εξάντλησης 

των υποψηφίων, και θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση στην τακτική ενεργοποίηση 

της πλατφόρμας το 2022. Αυτοί που παραιτήθηκαν εντός του 2020, δεν θα έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής το 2021 και το 2022 και θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στην τακτική 

ενεργοποίηση της πλατφόρμας το 2023.  

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διάρκεια του 

χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της 

οικείας Δ.Υ.ΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των 

δύο ετών. Όταν η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού καλύπτεται από ενωσιακούς 

πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δύναται να ανανεώνεται πέραν της 

διετίας, μετά από έγκριση του Υπουργού, και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων.  

Ο χρόνος εργασίας του επικουρικού προσωπικού στους φορείς του άρθρου 1 της 

παρούσας, υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την κατάληψη 

μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο τομέα.  

Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο εργασίας του, αμείβεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του 

φορέα στον οποίο υπηρετεί. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις 
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άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και 

εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.  

 

Αντικαθιστούμε τον αύξοντα αριθμό έξι (6) κλάδο/ειδικότητα του Πίνακα 3 με τίτλο: 

«ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», ως εξής: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Αντικαθιστούμε τον αύξοντα αριθμό δώδεκα (12) κλάδο/ειδικότητα του Πίνακα 3 με 

τίτλο: «ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», ως 

εξής: 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 

(Β’ 460) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις 

Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/ 25.11.2020 (Β’ 5227). 

 

----------.---------- 

 

1133. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2814.5/12787/2021 της 19/22.2.2021 «Καθορισμός έκτακτης επιχορήγησης 

οικονομικού έτους 2021 του Οίκου Ναύτου, για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 699) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Της περ. ιβ του άρθρου 20 και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν.  

β. Του ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α’ 204), όπως ισχύει.  

γ. Του άρθρου 78 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-

19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84NOAJXoi1K55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJHI7CGARGT1RdxatDU5gm_g16Oqs1Ytaksf4_0A6Te


170 

 

(Α΄157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα 

για την ενίσχυση 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 Προστασίας 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 συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177).  

δ. Του άρθρου 126 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

πρός τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α’ 256).  

ε. Της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4684/2020 (Α΄86), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 

τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).  

στ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» (Α’ 52), όπως ισχύει.  

ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 

όργανα (Α’  98) (π.δ. 63/ 2005, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α΄ 133).  

η. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α’ 26).  

θ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

2. Την υπ’ αρ. 2/44747/03-02-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

3. Την υπ’ αρ.2811.23/496/2021/08-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 05, Α/Α13937 Βιβλίου 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ4653ΠΩ-ΜΒΖ).  

4. Το Α.Π. 275/14-01-2021 έγγραφο του Οίκου Ναύτου.  
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων 

και εννιακοσίων ευρώ (1.333.900,00€) για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα 

αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 

«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου 

χαρακτήρα», αποφασίζουμε:  

 

1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021, στο ποσό 

του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ 

(1.333.900,00€) προκειμένου να χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνών 

Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 σε δικαιούχους ναυτικούς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των στοιχείων 1(γ), 1(δ) και 1(ε) του προοιμίου της παρούσας απόφασης.  

2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310510001 

«Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου 

χαρακτήρα», ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ του τακτικού προϋπολογισμού 

ΥΝΑΝΠ έτους 2021.  

3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων της εν 

λόγω επιχορήγησης στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της 

Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».  

4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, 

σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.  

5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

 

----------.---------- 

 

1134. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1030 της 18/23.2.2021 «Διαδικασία 

και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα 

μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 702)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/ 2020 (Α’ 104), όπως ισχύουν μετά 

και την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και 

με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/ 2021 (Α’ 17).  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ykciX3cPjBF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubL6aWpa7qqWxAdV7zHlYtaQ6I39_u048zIKXNposk2z
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3. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90), όπως ισχύουν.  

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

7. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής 

του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).  

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

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

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Kυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

13. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

14. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 

39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 

θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 

17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

15. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και 

του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.  

16. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

17. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή 

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε 
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με τις υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β’ 2269), Α. 1243/2020 (Β’ 4914), Α. 1253/2020 

(Β’ 5180) και Α.1264/2020 (Β’ 5345) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.  

18. Την από 8.2.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

19. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για τα 

μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

20. Την υπό στοιχεία οικ. 2/2837/ΔΠΓΚ/22.01.2021 εισήγηση του Α’ Τμήματος της 

Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία 

προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν είναι εκ των 

προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, και 

θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις 

που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» προς 

τους ΑΛΕ από τους οποίους θα διενεργηθεί η πληρωμή, οι οποίοι είναι:  

α) ο ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς 

νομική προσωπικότητα» για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και  

β) ο ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» 

για δικαιούχους νομικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 

του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), που δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής: α) για τα φυσικά 

πρόσωπα ποσού ίσου με το ογδόντα τοις εκατό (80%)του συνολικού μισθώματος εκάστου 

μήνα και β) 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, ποσού ίσου με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού 

μισθώματος εκάστου μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη 

διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου, αντίστοιχα, της περ. α’ της 

παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.  

2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν 

υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 

4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά 
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πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη 

εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ. 1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι 

1. Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 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, που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης 

για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή 

επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 

από τους αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

2. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 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, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, 

έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ’ 

επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 

19.  

3. Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται 

να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν 

τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου (σχετ. ΠΟΛ.1006/31-12-2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει).  

4. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά 

κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις 

καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν με 

νεώτερη απόφαση κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» 

1. Ο δικαιούχος είσπραξης εκμισθωτής/υπεκμισθωτής προκειμένου να τύχει των 

ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει δήλωση 

περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 

στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την 

τροποποίηση της με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), και 

Α.1253/2020 (Β’ 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  
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2. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την 

«Δήλωση Covid» μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού που 

αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, 

καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την εν 

λόγω δήλωση, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 

Α.1139/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της 

κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς που 

ορίζεται στα άρθρα 62, 63 και 64 του ν. 2961/2000.  

3. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης 

Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, 

σύμφωνα με την ΠΟΛ.1140/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τότε:  

3α. Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον 

κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του 

κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το 

πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.  

3β. Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον 

κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του 

θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους 

στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης 

Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του 

συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε 

καθένα εξ’ αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί 

στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση της 

παρούσας υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση 

προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς που ορίζεται στα άρθρα 

62, 63 και 64 του ν. 2961/2000.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους 

1. Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός 

τριάντα (30) ημερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» και τις γνωστοποιήσεις του 

άρθρου 3 της παρούσας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή 

αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο 

υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την 

απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν 

για τη διόρθωσή της.  

2. Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος 

κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης 

Covid», όπως αυτή ορίζεται με την ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

(Β’ 3579) ως ισχύει και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της 

παραπάνω προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της 
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καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους 

δικαιούχους διενεργείται σταδιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.  

3. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) ή στο εξήντα τοις εκατό 

(60%), κατά περίπτωση, του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, καταβάλλεται στον 

τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη 

Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

4. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:  

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα 

πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό του 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο 

τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η 

ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως 

και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η εν λόγω κατάσταση διαβιβάζεται 

στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 

Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του 

Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.  

5. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β’ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου 

αποστέλλεται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του 

Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει 

αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ 

No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση 

του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό IBAN GR22 0100 0230 

0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με i) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και ii) 

με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) 

σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά 

μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 

0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.  

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον 

ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού 

Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο 

Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.  
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7. Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου 

πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά 

τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της 

«Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη 

Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται 

τις «Δηλώσεις Covid» μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου 

να διενεργηθούν οι πληρωμές των δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω 

διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά 

ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). Ο δεύτερος κύκλος 

πληρωμής είναι τελικός.  

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού 

χρηματικού εντάλματος,  

γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,  

δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. Για την 

πληρωμή του εν λόγω ποσού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 του παρόντος επέχει 

θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Άρθρο 5 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1135. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858 της 

19/23.2.2021 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 (Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας» (Β’ 705)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

«Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, 

προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση 

σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WEfp9Fhmw715MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSjwWqQjwtchP0PHZpmwJWF6qsx9xFIdBjSb1oeN0yHU
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Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 

2716/1999» (Β’ 2932), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως 

το άρθρο 11 αυτού.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 

νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 38), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

7. Την υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β’ 3360).  

8. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16.5.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικές Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και 

των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» 

(Β’ 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/ Γ.Π./οικ.56675/11.6.2013 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 

απόφασης Α3/οικ.876/16-05-2000 καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 

των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των 

Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» 

(Β’ 1426).  

9. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των 

Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β’  2444), όπως τροποποιήθηκε με 

την υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.44810/26.04.2012 (Β’ 1656) απόφαση του Υφυπουργού 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.50557/29.5.2013 

(Β’ 1299) και Υ5Β/Γ.Π./οικ.56669/11.6.2013 (Β’ 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού 

Υγείας.  

10. Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.5.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών 

Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/ 1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας 

εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-5-2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της 

υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21-5-2001 με θέμα “Καθορισμός του 

τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων” (Β’ 691)» (Β’ 1299).  
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11. Την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση 

προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 

(Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: 

ΒΛΟ80-ΝΜΚ).  

12. Την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση 

προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα 

Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).  

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.8907/09-02-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

14. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης της διαδικασίας εκπόνησης σχεδιασμού 

και διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών 

προσώπων και φορέων που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.  

15. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της διασφάλισης 

της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’  98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

17. Το από 3/2/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του γραφείου της 

Υφυπουργού Υγείας, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 

απόφασης (Β’ 2932) του Υπουργού Υγείας σχετικά με την εκπόνηση πολιτικών ψυχικής 

υγείας και τον καθορισμό κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και 

κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και 

άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη 

Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Ανά διετία και έως το Σεπτέμβριο εκπονείται ή επικαιροποιείται ο σχεδιασμός της 

Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας για τις πολιτικές ψυχικής υγείας και εκδίδεται η απόφαση 

έγκρισης σκοπιμότητας για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού. Στο ανωτέρω πλαίσιο 

περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό 

και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 καθώς και της παρ. 1 του 

άρθρου 2 της παρούσας».  

 

Άρθρο 2 

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 2 
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

1. Η επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού η μη 

χαρακτήρα που θα αναλάβουν τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας πραγματοποιείται 

μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας. Στη διαδικασία δύνανται να συμμετέχουν και συμπράξεις, 

αποτελούμενες από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή 

μη χαρακτήρα. Οι συμπράξεις αυτές δύνανται να οργανώνονται είτε ως κοινοπραξία είτε 

ως ενιαίος φορέας, υπό τη μορφή αυτοτελούς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να συμμετέχει στην εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία 

άπαξ, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης.  

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρονται απαραιτήτως με σαφήνεια 

και πληρότητα τα κάτωθι:  

α. Περιγραφή της Μονάδας Ψυχικής Υγείας (τύπος μονάδας, τομέας ψυχικής υγείας, 

έδρα μονάδας, ομάδα - στόχος, σύνθεση της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, 

δυναμικότητα κ.λπ.).  

β. Προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία της 

Μονάδας Ψυχικής Υγείας.  

γ. Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης.  

δ. Όροι και διαδικασία συμμετοχής.  

ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας 

μίας μονάδας, και κατόπιν αιτιολόγησης, τυχόν επιπλέον των προβλεπόμενων στην 

παρούσα, κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος βαθμολόγησής τους.  

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα 

“ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.  

Η οριζόμενη στην πρόσκληση προθεσμία υποβολής συμμετοχών είναι τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης».  

 

Άρθρο 3 

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 3 

Φάκελος συμμετοχής 

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει 

στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σφραγισμένο φάκελο 

συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει:  

α. Σφραγισμένο υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.  

β. Σφραγισμένο υποφάκελο πρότασης για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας.  

2. Ο υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει:  

α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης.  



181 

 

β. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, έγγραφα νομιμοποίησης, όπως αυτά θα ορίζονται 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

γ. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση περί μη δίωξης για 

κακουργήματα, για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, του νόμου περί ναρκωτικών, της 

δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με τον ν. 3560/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, 

της δόλιας χρεωκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους και τους διαχειριστές των νομικών προσώπων.  

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές των νομικών προσώπων 

δεν είναι γιατροί ή ψυχολόγοι κλάδου Ε.Σ.Υ. ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας που έχουν 

δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.  

ε. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης 

αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του 

νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.  

στ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την ισχύουσα νομοθεσία.  

ζ. Παραστατικό εκπροσώπησης, στην περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας επιθυμεί να 

συμμετέχει στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των συμμετοχών με αντιπρόσωπό 

του και όχι με τον νόμιμο εκπρόσωπο.  

Στην περίπτωση σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής των υποπεριπτώσεων α’ και ζ’ υποβάλλονται από κοινού από 

τα μέλη της σύμπραξης. Αντίθετα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποπεριπτώσεων 

β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ υποβάλλονται από κάθε μέλος της σύμπραξης αυτοτελώς. Το σύνολο 

των ως άνω δικαιολογητικών συμμετοχής κατατίθεται εντός του ίδιου σφραγισμένου 

υποφακέλου.  

Συμμετοχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν κάποιο από τα παραπάνω απορρίπτονται 

τυπικά κατά τον έλεγχο των στοιχείων του υποφακέλου δικαιολογητικών και τυχόν 

προσφυγές δεν γίνονται αποδεκτές, ακόμα και αν ο συμμετέχων με την προσφυγή του 

υποβάλει εκ των υστέρων τα εν λόγω δικαιολογητικά.  

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση μη δυνατότητας συμπερίληψης πιστοποιητικού στον 

υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο λόγω καθυστέρησης της 

έκδοσης του από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, ο φορέας δύναται να υποβάλει αντ’ 

αυτού, αντίγραφο της αίτησής του προς την αρμόδια διοικητική αρχή για την χορήγηση 

του πιστοποιητικού, εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί εντός της προθεσμίας υποβολής 

του υποφακέλου συμμετοχής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου σχετικά με το περιεχόμενο του πιστοποιητικού, και με την υποχρέωση 

προσκόμισης του πιστοποιητικού στη συνέχεια, και πάντως πριν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής.  

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί ή προσκομισθεί μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής ή το περιεχόμενο 

του προσκομισθέντος πιστοποιητικού δεν συμπίπτει με το περιεχόμενο της προηγηθείσας 

υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου, ο φορέας αποκλείεται από τη 

συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
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3. Ο υποφάκελος πρότασης για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιστον:  

α. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, χαρακτηριστικά (προφίλ) και περιγραφή δράσεων 

του φορέα, με έμφαση στις δράσεις ψυχικής υγείας και στις κοινωφελείς και εθελοντικές 

δράσεις του φορέα για την υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και στις 

δράσεις των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας (βιογραφικά σημειώματα). 

Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς 

και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας.  

β. Βιογραφικό σημείωμα και άδεια άσκησης επαγγέλματος του προσώπου που πρόκειται 

να οριστεί Επιστημονικά Υπεύθυνος της προτεινόμενης Μονάδας, συνοδευόμενο από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.  

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά τα προσόντα των 

ειδικοτήτων του ιατρού, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή, 

φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία 

τουλάχιστον δυο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και 

Προγραμμάτων ψυχο-κοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή 

τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογες Μονάδες.  

Ειδικά στις Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (ΚΜΨΥ) και τα Κέντρα Ημέρας, ο 

Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να είναι ψυχίατρος ή ψυχολόγος. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Κινητής Μονάδας ή Κέντρου Ημέρας πρέπει να 

διαθέτει διετή εργασιακή εμπειρία σε Κινητή Μονάδα ή Κέντρο Ημέρας ή πενταετή 

τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς Μονάδες του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα και του εξωτερικού.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία θα αναγράφεται η σύνθεση της 

πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας (αριθμός ανά ειδικότητα), όπως προσδιορίζεται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ότι το 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού θα 

διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε εξωνοσοκομειακές 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ή σε συναφείς 

κοινοτικές (μη-ιδρυματικές) Μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του εξωτερικού.  

δ. Τη μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής 

Υγείας (πρόγραμμα λειτουργίας, δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης κ.λπ.), 

με βάση τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

ε. Τον τρόπο λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής 

υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει 

η μονάδα.  

στ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι η μονάδα θα 

λειτουργήσει μέσα στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια, όπως προσδιορίζονται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

ζ. Στην περίπτωση που ο φορέας ή η σύμπραξη προτίθεται να διαθέσει, δίχως σχετική 

αποζημίωση, ακίνητο για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύεται για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα 

δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου 

αυτού.  



183 

 

η. Σε περίπτωση συνεργασίας του Φορέα ή της σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 2 ανωτέρω, με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία 

της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην 

οποία θα αναφέρονται τα συνεργαζόμενα μέλη και το πλαίσιο της συνεργασίας, καθώς και 

η υποχρέωση υποβολής από τον Φορέα ή τη σύμπραξη, υπογεγραμμένου συμφωνητικού 

συνεργασίας με τον φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Σε 

κάθε περίπτωση, η συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως 

άνω περιλαμβάνει τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου ή/και τη διάθεση τουλάχιστον του 

50% του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Στη 

τελευταία περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόμενου Ν.Π.Δ.Δ. ή 

ΟΤΑ ότι αναλαμβάνει την κάλυψη, με ίδιες δαπάνες, του μισθολογικού κόστους (αμοιβή 

και εισφορές) τουλάχιστον στο 50% του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί στην 

προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Στην περίπτωση δωρεάν παραχώρησης 

ακινήτου για τη λειτουργία της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας από 

συνεργαζόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσης από το συνεργαζόμενο 

Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ που παραχωρεί το ακίνητο χωρίς αποζημίωση, στην οποία θα δεσμεύεται 

για τη συγκεκριμένη παραχώρηση και θα δηλώνει τα στοιχεία της κυριότητας καθώς και 

τα στοιχεία διεύθυνσης του ακινήτου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική διάρκεια τόσο 

της δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου όσο και της ως άνω κάλυψης της δαπάνης του 

μισθολογικού κόστους από Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ θα πρέπει να προβλέπεται για εύλογο χρονικό 

διάστημα ως προς το χρόνο λειτουργίας της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής Υγείας, 

το οποίο θα είναι κατ’ ελάχιστο 10 έτη, και θα δηλώνεται ρητά στην ως άνω υπεύθυνη 

δήλωση. Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η δωρεάν 

παραχώρηση του ακινήτου ή η κάλυψη της δαπάνης μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με 

τα παραπάνω, προ της λήξης των χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει δεσμευθεί το 

ΝΠΔ ή ο ΟΤΑ, το κόστος διασφάλισης του ακινήτου που θα στεγασθεί η 

προκηρυσσόμενη Μονάδας Ψυχικής Υγείας καθώς και του προσωπικού της Μονάδας, δεν 

θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη για επιχορήγηση.  

θ. Προκειμένου περί σύμπραξης, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζονται 

δεσμευτικά τα συμπράττοντα μέλη και αναλαμβάνεται δέσμευση για την υποβολή 

συμφωνητικού συνεργασίας πριν την έκδοση της άδειας ίδρυσης της προκηρυχθείσας 

Μονάδας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Στην περίπτωση 

σύμπραξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλεται ενιαία 

πρόταση για τη λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας, τα δε κριτήρια αξιολόγησης που 

αφορούν στην τεχνογνωσία και εμπειρία του Φορέα λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για 

τα όλα τα συμπράττοντα μέλη.  

4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύει με σαφήνεια το περιεχόμενο του 

φακέλου συμμετοχής».  

 

Άρθρο 4 

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 4 

Κριτήρια αξιολόγησης 
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1. Για την επιλογή του φορέα ή της σύμπραξης που θα αναλάβει τη λειτουργία της 

προκηρυσσόμενης Μονάδας, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:  

α. Η τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα στη λειτουργία Μονάδων Ψυχικής Υγείας, και 

ειδικότερα η τεχνογνωσία και η εμπειρία στο συγκεκριμένο τύπο μονάδας, καθώς και η 

τεχνογνωσία και εμπειρία των μελών της προτεινόμενης θεραπευτικής ομάδας 

(βιογραφικά σημειώματα). Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κριτηρίου, συνεκτιμώνται 

τυχόν υπάρχουσες αξιολογήσεις των μονάδων ή των δράσεων ψυχικής υγείας των 

υποψήφιων φορέων, από εθνικά ή διεθνή όργανα, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων και την αποτελεσματικότητα των σχετικών 

παρεμβάσεων, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών ποιότητας.  

β. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του προτεινόμενου Επιστημονικά Υπευθύνου.  

γ. Η μεθοδολογία επίτευξης των στόχων και το σχέδιο δράσης της Μονάδας Ψυχικής 

Υγείας (προτεινόμενη επιστημονική μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, 

πρόγραμμα λειτουργίας, στόχοι, δραστηριότητες για την ολοκληρωμένη παροχή των 

υπηρεσιών, κ.λπ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Συνεκτιμάται ο βαθμός λειτουργικής διασύνδεσης με τις ήδη 

λειτουργούσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και τις λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες του οικείου 

Τομέα Ψυχικής Υγείας καθώς και η περιγραφή του επιδιωκόμενου οφέλους της 

προτεινόμενης δράσης με μετρήσιμους δείκτες.  

δ. Η παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση της προκηρυσσόμενης Μονάδας Ψυχικής 

Υγείας, δίχως απαίτηση για αντίστοιχη αποζημίωση ή επιχορήγηση.  

ε. Η πρόθεση του φορέα ή της σύμπραξης, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργασίας με 

Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, να 

καλύπτει, με ίδιες δαπάνες και δίχως σχετική επιχορήγηση, το μισθολογικό κόστος 

(αμοιβή και εισφορές) για τουλάχιστον το 50% του προσωπικού που πρόκειται να 

απασχοληθεί στην προκηρυσσόμενη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, όπως η πρόθεση αυτή 

προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση της περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.  

2. Τα ως άνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως ακολούθως:  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

3. Στην περίπτωση των συμπράξεων, η πρόταση αξιολογείται ενιαία».  

 

Άρθρο 5 

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 5 

Επιτροπή αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φακέλων συμμετοχής των υποψήφιων φορέων 

συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής 
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Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ., ένας εκ των οποίων ασκεί καθήκοντα Προέδρου, και ένα 

μέλος με εμπειρία στην ψυχική υγεία, που ορίζεται από τον Υπουργό.  

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει αρχικά τους υποφακέλους των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και προβαίνει στον προσήκοντα έλεγχο αυτών. Μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται 

αφενός οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν επαρκή, 

σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγιναν δεκτά, και αφετέρου 

οι υποψήφιοι φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίφθηκαν, με σαφή 

αιτιολογία αναφορικά με τους λόγους απόρριψης. Οι υποφάκελοι πρότασης των φορέων 

εκείνων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν απορριπτέα με την ως άνω 

διαδικασία, επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισμένοι.  

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εν συνεχεία, αποσφραγίζει τους υποφακέλους των 

προτάσεων και προβαίνει σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην ποσοτικοποίηση των 

κριτηρίων του άρθρου 4.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, 

στο οποίο αναφέρεται αφενός αναλυτικά η βαθμολόγηση κάθε υποψήφιου φορέα ανά 

κριτήριο, και αφετέρου ο φορέας που επιλέγεται βάσει της βαθμολόγησης για την 

ανάληψη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Το πρακτικό υποβάλλεται στη 

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας εντός τριάντα (30) ημερών από την αποσφράγιση των 

φακέλων και η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο 

πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με την επιλογή του φορέα έχει δεσμευτικό 

χαρακτήρα.  

4. Κατά της ως άνω απόφασης, οι έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν να ασκήσουν 

γραπτή ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της 

δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή 

Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους 

της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ, ένας εκ των οποίων ασκεί καθήκοντα 

Προέδρου, και ένα μέλος με εμπειρία στην ψυχική υγεία, που ορίζεται από τον Υπουργό. 

Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ιδιότητα του μέλους της 

Επιτροπής Ενστάσεων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής 

Αξιολόγησης.  

5. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων με την ανάρτηση στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και 

στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας τελικού πίνακα, μετά την έκδοση των αποφάσεων 

επί των ενστάσεων».  

 

Άρθρο 6 

Η παρ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:  

«10. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το κτήριο στο οποίο θα λειτουργήσει η μονάδα, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το 
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περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον προσδιορισμό της 

περιοχής (π.χ. Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος) σύμφωνα με την πρόσκληση και τη 

συμμόρφωση με τις απαιτούμενες κτιριακές προδιαγραφές. Στην ως άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα επισυνάπτονται οι τίτλοι κυριότητας του ακινήτου».  

 

Άρθρο 7 

Προστίθεται νέο άρθρο 15 ως εξής:  

«Άρθρο 15 

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας SARS - COVID 19 στην ψυχική 

υγεία του πληθυσμού τη χώρας, ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει 

στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., καθώς και σε Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

τηλε-συμβουλευτικής, τα οποία δεν αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδων 

Ψυχικής Υγείας».  

 

Άρθρο 8 

Το άρθρο 15 αναριθμείται σε άρθρο 16. 

 

----------.---------- 

 

1136. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. οικ. 72664 της 23/24.2.2021 «Διαδικασία διεξαγωγής 

Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών 

για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των 

αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων» (Β’ 719)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 14 και 24 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και 

επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως έχουν αντικατασταθεί 

και ισχύουν με τα άρθρα 2, 5 και 27 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου 

των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, 

σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 

(Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 

άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8S5ngN3EIkiV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZnOupu-a75blaRfAf9ISz6iVy1F0hSFs0-Bf6SbUE3G
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου 

δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» 

(Α’ 26).  

4. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 137).  

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 (Β’ 3099) κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.  

9. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη» (Β’ 2902).  

10. Την υπό στοιχεία YΠΠΟΑ/71941/23-2-2021 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την 

οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής 

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής με ψηφιακά μέσα των Γενικών 

Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, καθώς και 

τον τρόπο διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ. αυτές 

και για την εκλογή από αυτές των μελών των καταστατικών οργάνων τους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 5, 14 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και 45 του ν. 4778/2021 

(Α’ 26).  

 

Άρθρο 2 

Περιγραφή Συστήματος - Εφορευτικές Επιτροπές 

1. Οι Γ.Σ. διεξάγονται με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που 

υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων από δύο (2) 

φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: Zoom, Skype, Webex). Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. που 
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μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η διενέργεια 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, οι ψηφοφορίες για τη λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, καθώς και 

η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των 

καταστατικών οργάνων, υλοποιούνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώπιον της 

εφορευτικής επιτροπής της παρ. 2, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την 

ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με 

την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.». Η «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το 

απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.  

2. Με απόφαση του δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα 

του αθλητικού σωματείου, της αθλητικής ένωσης ή της αθλητικής ομοσπονδίας, 

συγκροτείται τριμελής εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από δικηγόρους μέλη του 

οικείου συλλόγου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες 

πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. κατόπιν σχετικής αιτήσεως του 

αθλητικού σωματείου ή της αθλητικής ένωσης ή της αθλητικής ομοσπονδίας, αντιστοίχως, 

που υποβάλλεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο το αργότερο είκοσι πέντε (25) πλήρεις 

ημέρες πριν από την ίδια ως άνω ημέρα. Με την απόφαση συγκρότησης της εφορευτικής 

επιτροπής ορίζεται ο πρόεδρός της και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι 

δικηγόροι διορισμένοι στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο, καθώς και δύο (2) ακόμη 

αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι και ο Διαχειριστής 

της ψηφοφορίας στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Ο πρόεδρος κάθε εφορευτικής 

επιτροπής ορίζει, με απόφασή του, τον γραμματέα της που επιλέγεται μεταξύ των δύο (2) 

ορισθέντων τακτικών μελών και τον αναπληρωτή γραμματέα, που επιλέγεται μεταξύ των 

δύο (2) ορισθέντων αναπληρωματικών μελών. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ του ορισμού τους σύμφωνα με την παρούσα και της ημέρας διεξαγωγής της Γ.Σ. 

τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) εκπαιδεύονται στη 

χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».  

3. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα: α) το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή η αθλητική ομοσπονδία, 

αντιστοίχως, επιτελεί ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του 

άρθρου 7 και του άρθρου 26 Γ.Κ.Π.Δ. Κάθε εφορευτική επιτροπή της παρ. 2 είναι αρμόδια 

για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα 

πολιτική του οικείου αθλητικού σωματείου ή της αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας για 

την προστασία τέτοιων δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και το 

κατωτέρω άρθρο 5 της παρούσας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, 

των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε., μέσω του συστήματος «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ», επιτελεί ρόλο εκτελούντος την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 

του άρθρου 4 Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες του εκάστοτε αθλητικού 

σωματείου ή αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας. Για τον ακριβή καθορισμό των 

ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών των υπεύθυνων επεξεργασίας και του 

εκτελούντος την επεξεργασία συνάπτεται μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εκάστης 
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διεξάγουσας αρχής (σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας) Συμφωνητικό Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 Γ.Κ.Π.Δ.  

 

Άρθρο 3 

Εκλογικοί Κατάλογοι και Πίνακες Εκλογέων 

1. Το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή η αθλητική ομοσπονδία καταρτίζει τον 

εκλογικό κατάλογο.  

2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2725/ 1999, εφόσον πρόκειται για 

αθλητικό σωματείο, ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις 

ημέρες πριν από τη Γ.Σ. και περιλαμβάνει τα μέλη του σωματείου τα οποία, σύμφωνα με 

την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2725/1999, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη 

Γ.Σ.  

3. Αν πρόκειται για αθλητική ένωση ή αθλητική ομοσπονδία, ο κατάλογος της παρ. 1 

ταυτίζεται με αυτόν που έχει υποβληθεί προς επικύρωση στη Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχει επικυρωθεί από τη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 14 του ν. 2725/1999.  

4. Οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. συντάσσεται ο πίνακας των 

εκλογέων και εντός της ίδιας προθεσμίας αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχείο 

μορφής Excel, στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του αθλητικού σωματείου, της 

αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αντιστοίχως. Οι πίνακες των εκλογέων περιλαμβάνουν 

το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») 

και τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα που, κατά περίπτωση, 

θα είναι είτε μέλος σωματείου είτε αντιπρόσωπος σωματείου - μέλους αθλητικής ενώσεως 

ή ομοσπονδίας, ο οποίος έχει οριστεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 

1 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999. Ο Α.Φ.Μ. αποτελεί ταυτόχρονα και τον «μοναδικό 

αριθμό» του κάθε εκλογέα. Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή 

ομοσπονδίας, ο πίνακας των εκλογέων πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον, σε ιδιαίτερες 

στήλες, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(«email») και τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αναπληρωτών 

αντιπροσώπων, την πλήρη επωνυμία του αθλητικού σωματείου από το οποίο οι 

αντιπρόσωποι αυτοί (τακτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί και τη θέση που κατέχουν 

αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο του αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου 

(π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, απλό μέλος). Ταυτόχρονα με τον πίνακα των 

εκλογέων, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας και με τον ίδιο ως άνω τρόπο αποστέλλεται 

στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφής PDF, η 

ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.  

5. Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, εντός της 

προθεσμίας της παρ. 4 αποστέλλονται και παραδίδονται στον πρόεδρο της εφορευτικής 

επιτροπής, είτε ηλεκτρονικά, σε αρχεία μορφής PDF, είτε σε φυσική - έγχαρτη μορφή, τα 

εξής έγγραφα: α) ο εκλογικός κατάλογος, συνοδευόμενος από την απόφαση της Γ.Γ.Α. 

περί επικυρώσεώς του και β) αντίγραφα των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων 

(Δ.Σ.) των αθλητικών σωματείων - μελών τους, δυνάμει των οποίων, σύμφωνα με την παρ. 
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1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, έχουν οριστεί οι 

αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους.  

 

Άρθρο 4 

Πίνακες Υποψηφίων - Ψηφοδέλτια 

1. Προκειμένου για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, οι διαδικασίες 

υποβολής και ανακήρυξης υποψηφιοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2725/ 1999 και στο οικείο καταστατικό, το 

οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 

4726/2020 (Α’ 181), οι διατάξεις του καταστατικού υποχωρούν όταν συγκρούονται με 

αυτές των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999.  

2. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων από το αρμόδιο σύμφωνα με το οικείο 

καταστατικό όργανο, το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή η ομοσπονδία, 

τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ., 

αποστέλλει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel), τον πίνακα με το ονοματεπώνυμο και το 

πατρώνυμο κάθε υποψηφίου. Ο πρόεδρος, ως Διαχειριστής, επικουρούμενος από τα άλλα 

μέλη της εφορευτικής επιτροπής καταχωρίζει τα στοιχεία αυτά στο σύστημα «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ». Αν πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, ο 

ανωτέρω πίνακας των υποψηφίων, με ποινή το απαράδεκτο της υποβολής του προς την 

εφορευτική επιτροπή συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις των οικείων αθλητικών σωματείων 

περί απόκτησης εκ μέρους του κάθε υποψηφίου - μέλους τους, του δικαιώματος να εκλέγει 

και να εκλέγεται, κατ’ εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 

2725/1999  

3. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, η καταχώριση 

των υποψηφίων μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» γίνεται σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο ως εξής: α. στο πρώτο τμήμα 

καταχωρίζονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των 

υποψηφίων προέδρων και β. στο δεύτερο τμήμα καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά τα 

ονοματεπώνυμα και τα παρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων Οι υπεύθυνοι του 

συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» συνδράμουν τον διαχειριστή, με οποιοδήποτε 

πρόσφορο τρόπο, στην εν λόγω διαδικασία καταχώρισης των υποψηφίων.  

4. Σε ιδιαίτερους πίνακες που αποστέλλονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής 

με τον τρόπο, τη μορφή και εντός της προθεσμίας που ορίζονται στην παρ. 2, 

αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων για τα λοιπά 

καταστατικά όργανα, καθώς και για τις θέσεις του προεδρείου της Γ.Σ. κατά τα 

προβλεπόμενα στο καταστατικό του αθλητικού σωματείου, της αθλητικής ένωσης ή της 

ομοσπονδίας.  

 

Άρθρο 5  

Εκλογική διαδικασία 
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1. Η εφορευτική επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς 

πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την 

υποβολή αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία 

ή ένωση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της καθορισμένης ημέρας διεξαγωγής 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» παραδίδονται μόνο στον Διαχειριστή. Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης του 

Διαχειριστή, αυτός παραδίδει τους κωδικούς του στο αναπληρωματικό μέλος που καλείται 

να καλύψει το κενό και προωθεί στο αναπληρωματικό μέλος ό,τι μηνύματα περί της 

διαδικασίας λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».. Για τον καθορισμό της 

ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η 

προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου 

αιτήματος, και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής του Συμφωνητικού 

Επεξεργασίας της παρ. 3 (β) του άρθρου 2 της παρούσας.  

2. Κάνοντας χρήση των ανωτέρω κωδικών ο Διαχειριστής αποκτά πρόσβαση στο 

σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήτοι: α) τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο 

και την περιγραφή των επιμέρους ψηφοφοριών, β) τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της 

εφορευτικής επιτροπής, γ) τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε 

τμήματος του ενιαίου ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, δ) 

το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email»), 

τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε εκλογέα αντιπροσώπου που θα 

αποτελεί και τον μοναδικό αριθμό κάθε εκλογέα - αντιπροσώπου στο σύστημα «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ». Τα ανωτέρω υπό το αλφαβητικό γράμμα (δ) στοιχεία των εκλογέων - 

αντιπροσώπων καταχωρίζονται στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» κατόπιν μερικής 

μετατροπής των αντίστοιχων στηλών του πίνακα εκλογέων της παρ. 3 του άρθρου 4, από 

αρχείο μορφής Excel σε αρχείο μορφής CSV.  

3. Για κάθε μία από τις ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

της Γ.Σ. δημιουργείται ιδιαίτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας. Με τη δημιουργία 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής 

δημιουργεί, επιπλέον, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ένα αυστηρώς 

απόρρητο ατομικό κρυπτογραφικό κλειδί ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά 

πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα 

κρυπτογραφικά κλειδιά ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων. Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης μέλους της εφορευτικής επιτροπής, 

το μέλος παραδίδει το κρυπτογραφικό κλειδί του στο αναπληρωματικό μέλος που καλείται 

να καλύψει το κενό και προωθεί στο αναπληρωματικό μέλος ό,τι μηνύματα περί της 

διαδικασίας λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Με την ολοκλήρωση 

των παραπάνω, η εφορευτική επιτροπή προχωρά στην οριστικοποίηση της ψηφοφορίας. 

Η οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν 

την έναρξή της. Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της ψηφοφορίας δεν 

επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές στους υποψηφίους και στα προς ψήφιση θέματα.  

4. Τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια των ψηφοφοριών, η 

εφορευτική επιτροπή αποστέλλει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σε 
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όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό 

μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών 

και ακολούθως, μετά την οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας και το αργότερο 48 ώρες 

πριν την έναρξη των ψηφοφοριών, ένα δεύτερο ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό 

μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση 

(URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη 

απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής 

διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία εφορευτική επιτροπή, σε περίπτωση που δεν 

έλαβε κάποιο από τα δύο ως άνω ειδικά - εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν 

κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει 

εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει 

αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων 

δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε 

διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στον εκλογικό κατάλογο. Για κάθε επιμέρους θέμα 

της ημερήσιας διάταξης λειτουργεί χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη». Η αυθεντικοποίηση 

του κάθε εκλογέα γίνεται, επιπροσθέτως της ακριβούς εξατομικευμένης διαδικτυακής 

διεύθυνσης που έχει λάβει, με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του 

Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (taxisnet). Μετά την αυθεντικοποίησή του ο εκλογέας, 

δύναται να εισέλθει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και να ακολουθήσει τα 

κατάλληλα βήματα για την καταχώριση της ψήφου του και αφού καταχωρίσει την ψήφο 

του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού 

μηνύματος μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί 

μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει 

να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς την εφορευτική επιτροπή.  

5. Αν πρόκειται για Γ.Σ. αρχαιρεσιών αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και προκύψει 

ανάγκη αναπλήρωσης του εκλογέα - αντιπροσώπου, θα πρέπει η εφορευτική επιτροπή να 

ενημερωθεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο πριν την έναρξη της χρονικά 

προγραμματισμένης ψηφοφορίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή 

διαγράφει αμελλητί από τους σχετικούς πίνακες τον κωλυόμενο εκλογέα - αντιπρόσωπο 

και στη θέση του καταχωρίζει τα στοιχεία του αναπληρωτή του, όπως αυτά προκύπτουν 

από τον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 3. Αμέσως μετά την καταχώριση του αναπληρωτή 

εκλογέα η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει σε αυτόν, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ» τα δύο (2) εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα του πρώτου εδαφίου 

της παρ. 4.  

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη εγγραφής εκλογέα σε πίνακα εκλογέων της 

παρ. 4 του άρθρου 3 ή η εγγραφή στον πίνακα αυτόν προσώπου χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

η εφορευτική επιτροπή δύναται να αναμορφώσει αναλόγως τον εκλογικό πίνακα πριν από 

το πέρας της ψηφοφορίας. Αν πριν από το πέρας της ψηφοφορίας διαπιστωθεί ότι ψήφισε 

πρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή αφαιρεί τη σχετική ψήφο από 

την ψηφιακή κάλπη, χωρίς να θίγεται το απόρρητο του περιεχομένου της.  

7. Η εφορευτική επιτροπή δύναται, πριν το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, να δώσει 

παράταση στην ψηφοφορία πέρα από το προκαθορισμένο χρονικό όριο διάρκειάς της, 
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κάνοντας στο πρακτικό ψηφοφορίας μνεία τόσο για τη χρονική διάρκεια της παράτασης, 

όσο και για τους λόγους που την επέβαλαν.  

 

Άρθρο 6 

Πέρας εκλογικής Διαδικασίας - Πρακτικά - Πίνακες Αποτελεσμάτων 

Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας ή τυχόν 

παράτασης (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5) το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» 

παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της 

λήξης της ψηφοφορίας από την εφορευτική επιτροπή στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» μέσω του αρμόδιου διαχειριστή, κάθε μέλος αυτής εισάγει το απαραίτητο ατομικό 

κρυπτογραφικό κλειδί ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων. Κάθε υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί στην εφορευτική επιτροπή, το 

αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από τη Γ.Σ., εκδηλώνοντας εγγράφως τη βούλησή του, να 

παραστεί διά εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή αυτοπροσώπως, στον χώρο που θα γίνει η 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Η εφορευτική επιτροπή 

αποφαίνεται για τον αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να παραστούν, λαμβάνοντας 

υπόψη, ιδίως, τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19, το τρέχον επίπεδο 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου 

κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών), τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των 

αιτημάτων και τις λοιπές περιστάσεις και, ακολούθως, τα ενημερώνει για τον χώρο και 

τον χρόνο, στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των 

ψήφων. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού 

εκλογής. Οι παριστάμενοι, όπως και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, δικαιούνται να 

υποβάλουν ενστάσεις επί της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και να λαμβάνουν 

αντίγραφο του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» καταμετρά τις ψήφους και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Η εφορευτική 

επιτροπή, έως και τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων, παρακολουθεί την 

κανονική λειτουργία του συστήματος και μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας εκδίδει 

τα αποτελέσματα. Η εφορευτική επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί 

πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, 

αναγράφονται, ανά ψηφοφορία, κατ’ ελάχιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων, δ) ο αριθμός 

των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, ε) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος 

επίλυσης αυτών στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ζ) οι 

αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, 

παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, 

στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε 

κάθε υποψήφιος, καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα πρακτικά 

υπογράφονται από τα μέλη κάθε εφορευτικής επιτροπής. Τα αποτελέσματα των εκλογών 

αποστέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικά 

στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί 

η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν γένει η εκλογική διαδικασία, για λόγους 

ασυνήθεις ή απρόβλεπτους, καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής, κατόπιν 
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ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών 

διεξαγωγής.  

 

Άρθρο 7 

Ενστάσεις - Κύρωση Αποτελεσμάτων - Διορισμός αιρετών μελών 

Για ενστάσεις κατά του κύρους των ψηφοφοριών και των εκλογών, για τις διαδικασίες 

κύρωσης των αποτελεσμάτων και για την ανάδειξη των αιρετών μελών των καταστατικών 

οργάνων, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 

2725/199929 και των οικείων καταστατικών που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, οι 

οποίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), υποχωρούν 

όταν συγκρούονται με αυτές των ανωτέρω άρθρων του ν. 2725/ 1999.  

 

Άρθρο 8 

Μεταβατική διάταξη 

Σύμφωνα με τη παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) αρχαιρεσίες που έχουν 

προκηρυχθεί νομίμως κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, εφόσον πρόκειται να 

διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του εν 

λόγω νόμου και την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, δύναται να αναβληθούν με 

απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31.3.2021, κατά 

παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Η απόφαση περί αναβολής της 

Γ.Σ. των αρχαιρεσιών λαμβάνεται από το αρμόδιο καταστατικό όργανο και η νέα 

ημερομηνία για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι 

προγενέστερη της 31.3.2021 και πρόσφορη για την τήρηση των οριζόμενων στο νόμο 

προθεσμιών, η δε σχετική πρόσκληση προς τα μέλη ή προς τα σωματεία - μέλη που έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτή τη Γ.Σ. κοινοποιείται κατά τα προβλεπόμενα 

στο οικείο καταστατικό.  

 

Άρθρο 9 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1137. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

20877/Ζ1 της 23/24.2.2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 722)  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BbEWV802l9R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudp8mNcELum1nNA7P1RG7q1qDbvtKYMuPQ6aj_wN9Q3n
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).  

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και 

ιδίως των περ. στ και ζ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

γ. Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 36 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90).  

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).  

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2).  

5. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33).  

6. Την παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 59181/ Ζ1/19.5.2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική 

διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια 

κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» 

(Β΄ 1935).  

7. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα 

για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» 

(Β΄ 3707).  

8. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των 
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προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 4383)  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και 

τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021» (Β΄ 534).  

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/103/20728/Β1/23.2.2021 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την 

οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Η παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 31 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προς τους 

φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλη τη διάρκεια του εαρινού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως την ολοκλήρωσή του.  

Εξαιρούνται όσοι παρακολουθούν κλινικές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις, 

όπως ρυθμίζονται στην εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση για τα έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού 

COVID-19.  

 

Άρθρο 2 

Ενέργειες των οργάνων των Α.Ε.Ι. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021 

1. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των 

Α.Ε.Ι., και αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:  

α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα 

δύναται να είναι μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, αλλά σε 

καμία περίπτωση μικρότερος από δέκα (10), υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό 

διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο 

κάθε πρόγραμμα σπουδών,  

β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από δύο (2) εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 33 
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του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ισχύοντος Οργανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος 

Κανονισμού του κάθε Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλης κανονιστικής απόφασης 

των οργάνων του Α.Ε.Ι.  

2. Η απόφαση ως προς την ακριβή χρονική διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, τη μείωση του αριθμού των εβδομάδων διδασκαλίας για 

ένα ή περισσότερα μαθήματα ή την παράταση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 

έτους 2020- 2021 για κάθε πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, 

λαμβάνεται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του 

Προέδρου του Τμήματος σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου ή του 

Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε περίπτωση 

προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

----------.---------- 

 

1138. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1028 της 

15/25.2.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-

03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 726)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α’ 6).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8thS5NILUvwJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuazAp8m5GIV5fz4Aw7Y9FhPvLqdYkkByL68cux9lG3zt


198 

 

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012,περί 

σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), όπως ισχύει, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του 

ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την 

υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση 

της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

14. Την υπό στοιχεία Α. 1256/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) (Β’ 5206).  

15. Την υπό στοιχεία Α. 1279/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5638).  

16. Την υπό στοιχεία Α. 1014/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
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διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 286).  

17. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

18. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά 

Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο 

οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας 

τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της 

επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ 

της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από 

την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου 

τρίτου άρθρου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

Η εν λόγω δόση Φεβρουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 

τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 (Β’ 5206), Α. 

1279/2020 (Β’ 5638) και Α. 1014/2021 (Β’ 286) αποφάσεων του Υφυπουργού 

Οικονομικών.  

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ.  1 του άρθρου 14 ν. 

4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 

ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 

εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται 

τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής 

δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), 
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ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε)στις επιχειρήσεις που 

υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.  

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή 

λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

----------.---------- 

 

1139. ΑΠΟΦΑΣΗ YΠOYPΓOΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Aριθμ. 8460/Δ1.2667 της 24/25.2.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’  3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

(Β’ 755) 

Για τις λοιπές τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ. σχόλια 

υπό την υ.α. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της 

40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 

Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 

1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις».  

2. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β’, παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ’ της από 11.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76).  

3. Την παρ. 3 του άρθρου 14 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vb5tRlmslhZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue-A1vVlyy41sN9wAD1n1ODI74B10JIWlzhwPyWmqv91
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
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4. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

7. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3),  

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).  

9. Την υπ’ αρ. οικ. 17787/520/8-5-2020 (Β’ 1778) κοινή υπουργική απόφαση 

«Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας 

ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)».  

10. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση 

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/ 7-10-

2019 (Β’  3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’  4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 

(Β’  854), 13031/ Δ1.4551/23-3-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’ 1131), 

13564/Δ1.4770/ 30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/ Δ1.4991/9-4-2020 (Β’ 1424), 

17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’ 1695), 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/ 

Δ1.7772/12-6-2020 (Β’ 2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’ 2780), 39551/Δ1.11831/30-

9-2020 (Β’ 4261), 49091/ Δ1.14744/4-12-2020 (Β’ 5474) και 53345/Δ1. 15956/11-1- 

2021 (Β’ 139) όμοιες και ισχύει, και ιδιαίτερα της παρ. 4.23 του άρθρου 4.  

11. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και 

τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

12. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη 

διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις 

επεξεργασίες που θεσπίζονται.  

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
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και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, ως εξής:  

1. Η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4 για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου 

της παρ. 2.9 του άρθρου 2 (Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), 

παρατείνεται για το έτος 2021, έως και την 31η Ιουλίου 2021.  

2. (Μετονομάζεται η παρ. Γ της περ. 11 σε εδ. δ) της παρ. Β της περ. 11 του άρθρου 14 της 

τροποποιούμενης απ. και αναδιατυπώνεται το εδ. αυτό, όπως η περ. 11 προστέθηκε ως παρ. 

11 στο άρθρο 14 με το άρθρο πρώτο της υ.α. 12338/Δ1.4372 της 12/13.3.2020 

«Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 

854), ανωτ. αριθ. 31).  

3. (Τίθεται ρύθμιση ως παρ. Γ της περ. 11 του άρθρου 14 της τροποποιούμενης απ. και το 

σχετικό σχόλιο παρατίθεται κάτω από την άνω παρ. Γ της περ. 11 του άρθρου 14, όπως η 

περ. 11 προστέθηκε ως παρ. 11 στο άρθρο 14 με το άρθρο πρώτο της υ.α. 12338/Δ1.4372 

της 12/13.3.2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) 

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 31).  

4. Οι άδειες ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως 

και 28-2-2021 εφόσον δεν έχουν ήδη δηλωθεί επιτρέπεται να δηλωθούν απολογιστικά 

συνολικά στο προαναφερόμενο έντυπο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 

2021.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β’ 3520) απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

----------.---------- 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
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1140. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. οικ. 8689/198 της 25/25.2.2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε 

όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 

4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για 

την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 756) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).  

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).  

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), καθώς και το π.δ. 62/2020 

«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

12. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8r_2xiFW4oPp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueEyNHsO9MHIT70YlU__H9NQTxvslZ1miGsw8bfgY-8I
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13. Την υπό στοιχεία 4012/111/27-01-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υγείας «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και 

προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργάνωση 

του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς 

και του τόπου εργασίας» (Β’ 292).  

14. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του 

ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της 

πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.8508/433/ 24.02.2021 εισήγηση ΓΔΟΥ του 

παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:  

 

Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς 

την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια. 

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνονται έως και την 31η Μαρτίου 2021, οι εξής κανόνες ως προς την 

οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:  

1. α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε 

Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/03/2021, να εφαρμόζουν το 

σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες 

περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.  

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της 

εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για 

τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 

«ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της 

παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β, επιβάλλεται πρόστιμο τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση - εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της 

χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Μάρτιο, κατά την έναρξη και λήξη 

του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν 

οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου τους. Για 

το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη 

να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
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Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας των εργαζομένων.  

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς 

και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης 

υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω 

προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης 

εργασίας των εργαζομένων αυτών.  

Η παρούσα ισχύει από την 1η Μαρτίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021. 

 

----------.---------- 

 

1141. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

24101  της 25/25.2.2021 «Πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19» (Β’ 757)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 

(π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

(Α’ 133).  

2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).  

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 265).  

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88xIkU40Mlr95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaW1DjhoJWzcJ4A9FScX-Ut4_oeauWsOIra4PdpKo-Id
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7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192).  

8. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).  

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006, όπως ισχύει.  

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1080/2006, όπως ισχύει.  

11. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 

προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην 

Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001).  

12. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 

20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968), όπως ισχύει.  

13. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 

2014-20 και ειδικότερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών 

Ενισχύσεων.  

14. Την από 19.3.2020/C(2020) 1863/Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το 

προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 

οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

15. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 
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συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του 

ν. 4314/2014» (Β’ 2784).  

16. Την υπό στοιχεία 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» (Β’ 4559).  

17. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26 .09.2014 [Β’2573])» (Β’ 2857).  

18. Το υπό στοιχεία SA 19802/19.02.2021 εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ.  

19. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2.  

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

δημοσίων επενδύσεων ύψους διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ που θα 

βαρύνει τη ΣΑ027/2 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:  

 

1. Την έγκριση της δράσης και την έκδοση της συνημμένης στην παρούσα Πρόσκληση 

με θέμα «Δεύτερος Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

της νόσου COVID-19».  

2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  διακόσια 

εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ και η δράση θα ενταχθεί, εφόσον ολοκληρωθούν οι 

απαιτούμενες ενέργειες, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (ΑΠ 1 και ΑΠ 1Σ), στον Θεματικό 

Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και στην 

επενδυτική προτεραιότητα 3(γ) «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων 

ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» και συμβάλλει στον Ειδικό 

Στόχο 1.4: «Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας».  

3. Δικαιούχος που χορηγεί την Ενίσχυση είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση 

των απαιτούμενων πόρων στα οικεία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη 

διαδικασία του Κεφαλαίου 11 της συνημμένης Πρόσκλησης, καθώς και τη γενική 

εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του έργου. Επίσης, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της 

τήρησης όλων των παραστατικών, καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των 

υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο 14 της 

πρόσκλησης.  

4. Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
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ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι βασικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι 

αναφερόμενες στο Κεφάλαιο 4 της συνημμένης στην παρούσα πρόσκληση.  

5. «Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 

01.03.2021 και ώρα 12.00 και λήξης η 09.06.2021 ώρα 15:00».  

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 47481 της 22/26.4.2021 «1η 

τροποποίηση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων “Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας της νόσου COVID-19” (Β’ 757)» (Β΄ 1693).  

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας 

υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, 

ένα ψηφίο ανά ημέρα, με πρώτο το ψηφίο ENA (1), ήτοι την πρώτη ημέρα έναρξης των 

υποβολών αποκτούν δυνατότητα υποβολής οι επιχειρήσεις με ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο 

το 1, τη δεύτερη αποκτούν δυνατότητα υποβολής και οι επιχειρήσεις με ΑΦΜ με 

τελευταίο ψηφίο το 2 κ.ο.κ. έως τη δέκατη ημέρα όπου αποκτούν δυνατότητα υποβολής 

και οι επιχειρήσεις με ΑΦΜ με τελευταίο ψηφίο το 0. Από την 11η ημέρα και μέχρι και 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το 

σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.  

6. Η πρόσκληση της δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να 

αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του 

ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

www.mindev.gov.gr  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

(Η Αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στην παρούσα και τα επισυναπτόμενα 

σε αυτήν Παραρτήματα τροποποιήθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 2 και 3 της απ. 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 47481 της 22/26.4.2021 «1η 

τροποποίηση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων “Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας της νόσου COVID-19” (Β’ 757)» (Β΄ 1693).  

 

----------.---------- 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gl-APRkFu5C4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-D_ke5Owama9r2zHQdtO1L4RI4A4DQ5HmoSBMB2kaa
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gl-APRkFu5C4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-D_ke5Owama9r2zHQdtO1L4RI4A4DQ5HmoSBMB2kaa


209 

 

1142. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10002 της 15/26.2.2021 «Ρυθμίσεις για τακτικό 

προγραμματισμό ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων 

ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test)» (Β’ 768)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και 

Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, 

ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο “Φοίβος Ανωγειανάκης”» και 

άλλες διατάξεις (Α’ 248),  

β. του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 «Κύρωση της από 24.9.2020 

τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, 

του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. 

ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που 

εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 88 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),  

γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

δ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192),  

ε. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),  

στ. του π.δ 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

(Α’ 148),  

ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

θ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 136),  

ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lkOWV0sU0Pl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUZdGb0pWsFUsN0b-fqNIma6-OC85C5zvM-nj3rCSHgQ
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ια. του π.δ 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α’ 166),  

ιβ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α’ 26),  

ιγ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),  

ιδ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),  

ιε. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),  

ιστ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

ιζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2),  

ιη. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

ιθ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  

κ. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 48),  

κα. της υπό στοιχεία 80/18-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),  

κβ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),  

κγ. του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 3),  

κδ. της υπό στοιχεία 247153 α/9-8-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 

Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181),  

κε. της υπό στοιχεία. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053),  

κστ. της υπό στοιχεία 564/09.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα» (Β’ 32).  

2. Τις από 9.11.2020, 20.11.2020, και 15.12.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.  

3. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 950/7.1.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
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Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο Πρώτο 

Μηνιαίος τακτικός προγραμματισμός ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με 

χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 

Παράδοση και διανομή προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 

(rapid test). 

1. Ο μηνιαίος τακτικός προγραμματισμός των διενεργούμενων επιδημιολογικών 

ελέγχων του κορωνοϊού COVID - 19, με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 

αντιγόνων COVID-19 (rapid test), η συχνότητα των ελέγχων αυτών, η διαδικασία 

παράδοσης των προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) 

στους διενεργούντες ελέγχους φορείας διαμορφώνεται ανά φορέα, κατά τα αναλυτικά 

αναφερόμενα στα άρθρα δεύτερο έως δέκατο της παρούσας σε συνάρτηση με την 

υφιστάμενη κάθε φορά επιδημιολογική κατάσταση.  

2. Τα εποπτεύοντα υπουργεία υποχρεούνται, όπως διαθέτουν το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό των φορέων ευθύνης τους καθώς και κάθε αναγκαία συνδρομή για τη 

διενέργεια των ελέγχων στους φορείς αρμοδιότητας και εποπτείας τους.  

3. Tα αιτήματα για τον αριθμό των αναγκαίων προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 

αντιγόνων COVID-19 (rapid test) θα αποστέλλονται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά την 

20-23η εκάστου μηνός στο Υπουργείο Υγείας. Για την πρώτη εφαρμογή τα αιτήματα 

μπορούν να αποσταλούν κατ’ εξαίρεση από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα αιτήματα 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη και τεκμηριωμένο κατάλογο αναγκών (δύναμη 

προσωπικού και αριθμό φιλοξενουμένων) ανάλογα με την περιοδικότητα και την 

συχνότητα διενέργειάς τους, καθώς και απολογιστικά στοιχεία αναφορικά με τους 

διενεργηθέντες ελέγχους της προηγούμενης περιόδου. Τα αιτήματα θα γίνονται αποδεκτά 

με έγγραφη δήλωση αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας, στην οποία θα καθορίζεται η 

ποσότητα που διατίθεται ανά Υπουργείο, υπό τον όρο της επάρκειας των υπολειπόμενων 

αποθεμάτων για τη διασφάλιση των σκοπών προστασίας δημόσιας υγείας του Υπουργείου 

Υγείας.  

4. Η παράδοση και διανομή των προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων 

COVID-19 (rapid test) από την ΙΦΕΤ ΑΕ και τις κεντρικές αποθήκες του Υπουργείου 

Υγείας στους φορείς ελέγχων φορείας, διενεργείται μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου 

κάθε φορέα, με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής. Η μεταφορά των προϊόντων 

ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) στους φορείς διενέργειας 

των άρθρων δεύτερου έως δέκατου της παρούσας γίνεται από τα αρμόδια Υπουργεία, με 

ευθύνη και δαπάνες των φορέων αυτών και σύμφωνα με την διαδικασία που συμφωνείται 

μεταξύ των φορέων και του Υπουργείου Υγείας.  

5. Η καταγραφή των ελέγχων φορείας - είτε αυτές οδηγούν σε θετικό είτε σε αρνητικό 

αποτέλεσμα- θα γίνεται άμεσα στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 με επιμέλεια του 

ιατρικού προσωπικού, που τους διενεργεί. Η καταχώριση στο Μητρώο Ασθενών COVID-

19 είναι υποχρεωτική και έχει ως στόχους: α) την πλήρη καταγραφή όλων των θετικών 

κρουσμάτων, β) την καταγραφή των αρνητικών δοκιμασιών για επιδημιολογικούς λόγους, 
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την παρακολούθηση των ρυθμών υλοποίησης των τακτικών ελέγχων καθώς και τον 

υπολογισμό ανάλωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων προκειμένου να γίνεται 

ορθολογική χρήση αυτών.  

 

Άρθρο Δεύτερο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ). Συχνότητα 

ελέγχων σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους. Παράδοση και διανομή προϊόντων 

ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 

1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) θα 

πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως 

κατά προτίμηση την ίδια ημέρα για τον κάθε εργαζόμενο (με την μεσολάβηση 

διαστήματος έξι ημερών). Οι πρωτοείσακτοι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να απομονώνονται 

κατά την είσοδό τους ή την επανείσοδό τους αντίστοιχα στην ΜΦΗ και να ελέγχονται με 

τα προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) κατά την 1η 

και 5η ημέρα. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από το συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό της εκάστοτε ΜΦΗ.  

2. Οι ΜΦΗ, κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο πρώτο παράγραφος 4, θα 

παραλαμβάνουν τα προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid 

test) από το εγγύτερο σε αυτές Νοσοκομείο, που θα υποδείξει η Διοίκηση της 

Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία η εκάστοτε ΜΦΗ εντάσσεται γεωγραφικά.  

 

Άρθρο Τρίτο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Δομές Χρονίως Πασχόντων (ΔΧΠ). Συχνότητα ελέγχων 

σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους. Παράδοση και διανομή προϊόντων ταχέων 

ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 

1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Δομές Χρονίως Πασχόντων (εφεξής ΔΧΠ) θα 

πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως 

κατά προτίμηση την ίδια ημέρα για τον κάθε εργαζόμενο (με την μεσολάβηση 

διαστήματος έξι ημερών). Οι πρωτοείσακτοι και μετακινούμενοι φιλοξενούμενοι θα 

πρέπει να απομονώνονται κατά την είσοδό τους ή την επανείσοδό τους αντίστοιχα στη 

ΔΧΠ και να ελέγχονται με τους ταχείς ελέγχους ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid 

test). Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της 

Δομής  

2. Οι ΔΧΠ θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων 

COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου πρώτου.  

 

Άρθρο Τέταρτο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Δομές Αστέγων. Συχνότητα ελέγχων σε εργαζόμενους 

και φιλοξενούμενους. Παράδοση και διανομή προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 

αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 
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1. Ο έλεγχος τόσο των εργαζομένων όσο και των φιλοξενούμενων σε δομές αστέγων, θα 

πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως 

κατά προτίμηση την ίδια ημέρα για τον κάθε εργαζόμενο ή φιλοξενούμενο (με την 

μεσολάβηση διαστήματος έξι ημερών). Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από συμβεβλημένο 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.  

2. Οι δομές αστέγων θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 

αντιγόνων COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 

πρώτου.  

 

Άρθρο Πέμπτο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα. Συχνότητα ελέγχων σε 

εργαζόμενους και φιλοξενούμενους. Παράδοση και διανομή προϊόντων ταχέων ελέγχων 

ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 

1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε σωφρονιστικά καταστήματα πραγματοποιείται 

τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως κατά προτίμηση την 

ίδια ημέρα για τον κάθε εργαζόμενο (με την μεσολάβηση διαστήματος έξι ημερών). Οι 

πρωτοείσακτοι και μετακινούμενοι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να απομονώνονται κατά την 

είσοδό τους ή την επανείσοδό τους αντίστοιχα στο σωφρονιστικό κατάστημα και να 

ελέγχονται με προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) 

κατά την 1η ημέρα και στη συνέχεια κατά την 5η ημέρα. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από 

συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η δομή δεν καλύπτεται 

από συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, οι έλεγχοι θα διενεργούνται από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του εγγύτερου - προς το κατάστημα κράτησης - 

υγειονομικού σχηματισμού (Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας) μετά από συνεννόηση της 

Διοίκησης του Καταστήματος Κράτησης με την Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας, 

στην οποία αυτό εντάσσεται γεωγραφικά.  

2. Η παραλαβή των προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid 

test) θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου πρώτου.  

 

Άρθρο Έκτο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και Δομές Φιλοξενίας Πολιτών Τρίτων Χωρών (Π.Τ.Χ) Συχνότητα ελέγχων σε 

εργαζόμενους και φιλοξενούμενους. Παράδοση και διανομή προϊόντων ταχέων ελέγχων 

ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 

1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών 

(ΚΥΤ) και κάθε είδους δομή και χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, 

θα πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα με μέγιστη συχνότητα 

μία φορά εβδομαδιαίως. Οι φιλοξενούμενοι σε ΚΥΤ και δομές θα ελέγχονται μέσω 

τυχαιοποιημένων ελέγχων βάσει των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων με προϊόντα 

ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). Οι έλεγχοι θα 

διενεργούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του εκάστοτε ΚΥΤ και δομής.  
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2. Η παραλαβή των προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid 

test) θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου πρώτου.  

 

Άρθρο Έβδομο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - 

ΠΡΟΚΕΚΑ. Συχνότητα ελέγχων σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους Παράδοση και 

διανομή προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 

1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών - 

ΠΡΟΚΕΚΑ θα πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα μία φορά 

εβδομαδιαίως κατά προτίμηση την ίδια ημέρα για τον κάθε εργαζόμενο (με την 

μεσολάβηση διαστήματος έξι ημερών). Οι πρωτοείσακτοι και μετακινούμενοι 

φιλοξενούμενοι θα πρέπει να απομονώνονται κατά την είσοδό τους ή την επανείσοδό τους 

αντίστοιχα στο ΠΡΟΚΕΚΑ και να ελέγχονται με προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 

αντιγόνων COVID-19 (rapid test). Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από το ιατρονοσηλευτικό 

προσωπικό του αντίστοιχου ΠΡΟΚΕΚΑ.  

2. Η παραλαβή των προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid 

test) θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου πρώτου.  

 

Άρθρο Όγδοο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών του Δικτύου της 

Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) Συχνότητα ελέγχων σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους. 

Παράδοση και διανομή προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 

(rapid test). 

1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών του Δικτύου της 

Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των 

Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) θα πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική βάση και συγκεκριμένα 

μία φορά εβδομαδιαίως κατά προτίμηση την ίδια ημέρα για τον κάθε εργαζόμενο (με την 

μεσολάβηση διαστήματος έξι ημερών). Οι φιλοξενούμενες θα ελέγχονται μέσω 

τυχαιοποιημένων ελέγχων βάσει των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων με προϊόντα 

ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). Οι έλεγχοι θα 

διενεργούνται από συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.  

2. Οι Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα ταχέων 

ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στην παρ. 4 του άρθρου πρώτου.  

 

Άρθρο Ένατο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ). 

Συχνότητα ελέγχων σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους. Παράδοση και διανομή 

προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 
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1. Ο έλεγχος των εργαζομένων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και των εργαζομένων και ωφελούμενων στα Κέντρα 

Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) πραγματοποιείται τακτικά σε περιοδική 

βάση και συγκεκριμένα μία φορά εβδομαδιαίως κατά προτίμηση την ίδια ημέρα για τον 

κάθε εξεταζόμενο (με την μεσολάβηση διαστήματος έξι ημερών). Οι έλεγχοι θα 

διενεργούνται από συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.  

2. Τα ΚΔΑΠμεΑ/ΚΔΗΦ θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 

αντιγόνων COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 

πρώτου.  

 

Άρθρο Δέκατο 

Προγραμματισμός ελέγχων σε Υπηρετούντες σε Υπηρεσίες πρώτης Γραμμής. 

Συχνότητα ελέγχων σε εργαζόμενους. Παράδοση και διανομή προϊόντων ταχέων 

ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). 

1. Ως υπηρετούντες σε Υπηρεσίες 1ης Γραμμής ορίζονται οι υπηρετούντες στις Ένοπλες 

Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Ως υπηρεσίες 1ης γραμμής νοούνται δημόσιες 

υπηρεσίες με υψηλό βαθμό έκθεσης σε λοιμογόνους παράγοντες λόγω της φύσης και του 

σκοπού λειτουργίας τους. Οι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες 1ης Γραμμής θα ελέγχονται 

μέσω τυχαιοποιημένων ελέγχων, όπως αυτοί θα καθορίζονται από τα εποπτεύοντα 

Υπουργεία, βάσει των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων με προϊόντα ταχέων ελέγχων 

ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test). Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από 

συμβεβλημένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ή προσωπικό του Υγειονομικού Σώματος 

για τις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της 

παρούσας απόφασης.  

2. Η παραλαβή των ταχέων ελέγχων θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρ. 4 του άρθρου πρώτου.  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.---------- 

 

1143. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 8534/279 της 24/26.2.2021 «Παράταση 

διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και 

βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 771) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MdJxpdyY2MN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudajxvW-AuHcIgJ_n05P5b5OTsLUn0DTbQJRiw9YkiYK
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άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της 

από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 

(Α’ 86).  

2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως 

Ανεργίας» (Α’ 197).  

3. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 91).  

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).  

5. Τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152).  

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α’ 133).  

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’  145).  

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  
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18. Την υπ’ αρ. 24760/550/22-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας 

τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων 

ανεργίας» (Β’ 2484).  

19. Την υπ’ αρ. 37453/963/21-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας 

τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων 

ανεργίας» (Β’ 4172).  

20. Την υπό στοιχεία οικ. 47166/1180/16-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων 

και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 5051).  

21. Τις υπ’ αρ. 409/10-2-2021(ΑΔΑ: ΩΗΣ14691Ω2- 4ΛΥ), 407/10-2-2021 (ΑΔΑ: 

6ΒΥΖ4691Ω2-ΟΥ1), 406/10-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΖΠ4691Ω2-Ξ45), 230/9-2-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΘ6Ι4691Ω2-ΜΝΡ), 232/9-2-2021 (ΑΔΑ: 99ΤΗ4691Ω2-ΤΛΛ), 235/9-2-2021 (ΑΔΑ: 

9ΣΚΙ4691Ω2- ΑΑΧ), 237/9-2-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Σ44691Ω2-32Γ), 236/ 9-2-2021 (ΑΔΑ: 

9ΠΛΜ4691Ω2-Χ3Γ), 235/9-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΚΖ4691Ω2-ΧΥΜ), 142/9-2-2021 (ΑΔΑ: 

69ΩΧ4691Ω2- ΤΚΕ), 143/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΩΝ4691Ω2- Θ18), 144/9-2-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΚ0Υ4691Ω2-Ψ3Κ), 161/ 9-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΤ4691Ω2-Υ5Φ), 160/9-2-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΓΩ34691Ω2-ΗΔΕ), 159/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΦΕ4691Ω2- ΛΞ1), 109/9-2-2021 (ΑΔΑ: 

9ΦΠΛ4691Ω2-ΤΧΓ), 108/ 9-2-2021 (ΑΔΑ:ΨΘ1Η4691Ω2-ΗΓΥ), 107/9-2-2021 (ΑΔΑ: 

6Β914691Ω2-ΙΧΒ), 231/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΣ554691Ω2- ΔΝΩ), 232/9-2-2021(ΑΔΑ: 

ΨΒΙΣ4691Ω2-ΖΔΝ) και 233/9-2-2021 (ΑΔΑ: 6Σ1Η4691Ω2-ΘΛΤ) αποφάσεις των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.  

22. Την υπ’ αρ. 8453/10-2-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.  

23. Την υπό στοιχεία οικ.3417/172/10-2-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

24. Την ανάγκη στήριξης των ανέργων, των οποίων έληξε ή θα λήξει η τακτική 

επιδότηση ανεργίας τους εντός των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 και οι 

οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19.  

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού 

ύψους έως ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 

του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 77.000.000,00 

ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 1.232.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 11.768.000,00 ευρώ στον 

ΚΑΕ 0643, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως 

ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - 

ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος 

ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. 

ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους 

δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2021, παρατείνεται για 
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δύο (2) μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η λήξη αυτή δεν προέρχεται από παράταση με 

βάση την παρ. 1 του άρθρου έβδομου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και τις 

υπό στοιχεία οικ. 24760/550/22-06-2020 (Β’ 2484), οικ.37453/963/ 21-09-2020 (Β’ 4172) 

και οικ.47166/1180/16-11-2020 (Β’ 5051) κοινές υπουργικές αποφάσεις.  

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 

εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011 (Α’ 152).  

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1144. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 της 26/27.2.2021 «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 793)  
(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14  της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00» (Β’ 843), κατωτ. αριθ. 1156 και από την έναρξη ισχύος αυτής) 

 

----------.---------- 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YVaDY8t0KVd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZhZr1IviAUB2CPRHxKizHCqdZhDYC5Q6aEWP3_6zqWR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87PrpMF6b2Sl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ_-Syud3bQ25RPYKZDw_nU3gWA9tL0HOQbz8-cV6c0q
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1145. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670 της 27/27.2.2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/ 20-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 

ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 650)» (Β’ 794)  

(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

14466/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη 

Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 896), κατωτ. αριθ. 1160, 

δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου έκτου και από την έναρξη ισχύος της άνω απ.). 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 

η  οποία κυρώθηκε με το  άρθρο  1 του ν.  4682/2020 (Α΄ 76), και ιδίως των περ. α), γ), 

δ), ε) και θ) της παρ. 2 και των περ. α), β), γ) και στ) της παρ. 4 αυτού,  

β. των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), όπως η παρ. 1 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και 

η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13-4-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84). 

Οι ανωτέρω Πράξεις κυρώθηκαν ως εξής: η από 14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η από 20-3-2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και η από 13-4-2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Gx6khzluAZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRO-UbxbkldlYSAAUKfDedPEMY5meX28f_OABg1fhLR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
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γ. του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) 

και ιδίως της παρ. 1 αυτού,  

δ. του άρθρου ένατου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76) και ιδίως των παρ. 1 και 2 αυτού,  

ε. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),  

στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),  

ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192),  

η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

ι. του π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

ια. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 

(Α΄ 161),  

ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α΄ 151),  

ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26),  

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),  

ιστ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 2),  

ιζ. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄ 4805) και  

ιη. της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19-7-2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).  
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2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/20-2-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου 

στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 650).  

3. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των 

επιδημιολογικών δεδομένων σε διάφορες χώρες και του γεγονότος ότι η πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει, κατά την παρούσα περίοδο, μεγάλο μέρος 

της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (ΠΟΥ), που καθιστούν αναγκαία τη λήψη ειδικότερων μέτρων από τις χερσαίες 

εισόδους της Χώρας και ειδικότερα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς και 

Ευζώνων, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Την από 26-2-2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.12669/27-2-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Προσωρινός περιορισμός των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας 

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των χερσαίων (οδικών και σιδηροδρομικών) 

συνδέσεων προς και από την Επικράτεια για προληπτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19, καθώς και την 

απαγόρευση εισόδου προσώπων μέσω των ανωτέρω συνδέσεων, εκτός αν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις της παρούσας.  

2. Η είσοδος στην Επικράτεια μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου του Προμαχώνα 

επιτρέπεται για πρόσωπα, τα οποία:  

α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 

μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος: αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή 

τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή 

δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια 

έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας,  

β) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η  οποία 

περιλαμβάνει το  ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του 

προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
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Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που είναι 

επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων και  

γ) ανιχνεύονται αρνητικοί κατά την υποβολή τους σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) στο συνοριακό σημείο ελέγχου από κλιμάκια 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ.  

3. Η είσοδος στην Επικράτεια μέσω άλλων συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται 

μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης 

των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 εντός 

των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, 

προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης, καθώς και αρνητικής ανίχνευσής τους μετά από 

την υποβολή τους σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid 

test), σύμφωνα με την παρ. 2:  

α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία 

τους στην Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις απολύτως 

αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με 

τα κατάλληλα έγγραφα δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών 

σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων.  

β) Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα 

μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Κακαβιάς.  

γ) Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που 

εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι 

ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των 

οικογενειών αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή μέσω του συνοριακού 

σημείου ελέγχου Ευζώνων.  

4. Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Προμαχώνα και Κήπων, εφόσον συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από 

τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ. Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς και Ευζώνων, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η διέλευση είναι δυνατή 

καθημερινώς μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο 

εισόδου τετρακοσίων (400) ατόμων την ημέρα από κάθε συνοριακό σημείο ελέγχου.  

5. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω 

των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, 

χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2, 3 και 4. Ειδικώς από 

τα συνοριακά σημεία ελέγχου Νυμφαίας, Ορμένιου και Εξοχής επιτρέπεται, στην 

περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση ενός (1) μόνο επιβάτη ανά όχημα. 

Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των συνοριακών 

σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Ευζώνων είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 

7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. και υπό την προϋπόθεση της αρνητικής ανίχνευσης των οδηγών 

φορτηγών κατά την υποβολή τους σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 

COVID-19 (rapid test).  

6. Πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές 

μετακινήσεις και στη συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην 
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Επικράτεια εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας. Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας 

παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα και κάτοχοι 

Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας από 

τη δημοσίευση της παρούσας και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή εντός του χρόνου 

ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική αναγγελία, 

συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής πύλης https://travel.gov.gr.  

7. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 

υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form) 

στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν 

από την άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την 

απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με 

ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

προβλέψεις του άρθρου πέμπτου. Την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου υπέχουν, πριν από 

την αναχώρησή τους από τη Χώρα και οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που ταξιδεύουν προς 

χώρες του εξωτερικού μέσω χερσαίων συνδέσεων.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Προσωρινός περιορισμός των αεροπορικών συνδέσεων της Χώρας με χώρες του 

εξωτερικού και με συγκεκριμένες περιοχές 

1. Τον προσωρινό περιορισμό των αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό, οι οποίες 

επιτρέπονται προς όλα τα αεροδρόμια της Χώρας μόνο για τα πρόσωπα τα οποία πληρούν 

τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 

μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος: αα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή 

τους στην Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή 

δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια 

έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.  

β) Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η  οποία 

περιλαμβάνει το  ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του 

προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με 

τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της 

εν λόγω βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και, ελλείψει αυτής, 

απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, 

φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.  

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα την 

προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη Χώρα, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

προβλέψεις του άρθρου πέμπτου.  

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγείωσης αεροσκαφών προερχόμενων από 

την Τουρκία.  

https://travel.gov.gr/
http://travel.gov.gr/
https://travel.gov.gr/
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3. Οι μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας που ταξιδεύουν αεροπορικώς προς χώρες του 

εξωτερικού υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger 

Locator Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην 

Ελλάδα πριν την αναχώρησή τους από τη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνοριακό 

σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF που 

αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.  

 

Άρθρο τρίτο 

Προσωρινός περιορισμός του κατάπλου πλοίων από το εξωτερικό και των θαλασσίων 

συνδέσεων με συγκεκριμένες περιοχές 

1. Τον προσωρινό περιορισμό του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, 

στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της 

αλλοδαπής, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα πλοία 

αυτά.  

2. Εφόσον τα πλοία της παρ. 1 είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από χώρες για 

τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρμόδιας 

Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους αποκλειστικά:  

(α) Σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον δε πρόκειται για 

κρουαζιερόπλοια και στους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας.  

(β) Σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα 

πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται 

ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

εφόσον δε πρόκειται για κρουαζιερόπλοια, και για τους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και 

Κέρκυρας.  

(γ) Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα ή στη μαρίνα, κατά τα οριζόμενα στις 

περ. α) και β), απαγορεύεται η  μετακίνησή τους εντός της ελληνικής Επικράτειας. 

Οι Πλοίαρχοι/Κυβερνήτες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, 

καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς 

τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν σε 

μακροχρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

COVID‐19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς 

εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων στο πλαίσιο επισκευών σε ελληνικά 

ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID‐19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(https://www.ynanp.gr/el/), καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).  

(δ) Τα πληρώματα των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών 

τουριστικών πλοίων, αμέσως μετά τον αρχικό κατάπλου τους σε λιμάνι ή μαρίνα της 

χώρας, παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό επτά (7) ημερών εντός του 

σκάφους/πλοίου και υπόκεινται με δικές τους δαπάνες σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο 

για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά 

του κορωνoϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.  

http://travel.gov.gr/
https://www.ynanp.gr/el/
https://eody.gov.gr/
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3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία και 

την Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.  

 

Άρθρο τέταρτο 

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων 

κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν 

1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών 

από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε 

μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών 

συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Eπικράτεια.  

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των 

συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, 

καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.  

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσική Ομοσπονδία και Ισραήλ, οι οποίοι 

εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η είσοδος 

στη Χώρα δεν περιορίζεται ή αναστέλλεται από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και 

εφαρμοζομένου του άρθρου πέμπτου. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας 

τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια 

εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής, την άδεια 

οδήγησης ή άλλα έγγραφα. Ειδικώς, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

επιτρέπεται να εισέρχονται στην ελληνική Επικράτεια με τους όρους της παρούσας και 

υπό τις προϋποθέσεις του ανώτατου ορίου των πεντακοσίων (500) ατόμων την εβδομάδα, 

αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης 

και Ηρακλείου.  

4. Η  απαγόρευση της παρ.  1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν στα σημεία 

εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που 

αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός 

τους στη Χώρα συνέχεται με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, β)  επί 

μακρόν διαμένοντες σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους 

τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή της 

Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή 

προξενικών αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, μέλη 

ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και 

στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 

ε) προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 

ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των 

μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών 

οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως 



226 

 

απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε 

διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και 

άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα της γεωργίας.  

5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με 

τα κατάλληλα έγγραφα και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, 

εφαρμοζομένου του άρθρου πέμπτου.  

6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση του παρόντος έχουν 

το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή 

διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή 

προσωπικούς λόγους, τηρουμένων πάντως των λοιπών διατάξεων της παρούσας.  

 

Άρθρο πέμπτο 

Επιβολή των μέτρων της υποχρεωτικής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, 

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή 

1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη 

Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα 

πριν από την άφιξή τους στη Χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας 

PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, 

θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, 

καθώς και οι εταιρίες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχο 

του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης 

αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. 

Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη 

εισόδου της Χώρας.  

2. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε 

κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της φόρμας 

της παρ. 1 στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών 

ελέγχων. Στα ως άνω κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δύνανται 

να συμμετέχουν αστυνομικοί, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων, στο 

πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνοντας μόνο τη διοικητική μέριμνα της 

διαδικασίας. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε 

δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για 

προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια.  

3. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε 

κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εφόσον 

τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για 

το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία 

συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για 

https://travel.gov.gr/
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μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό 

διάστημα. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής των κατεπειγόντων 

μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 

εικοστό τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την εφαρμογή της παρούσας, τηρούμενης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε 

κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για 

δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό 

COVID-19.  

5. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε 

κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο 

προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της παρ. 1 ή σε οποιονδήποτε άλλον εκ 

των προβλεπόμενων χώρων της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), δύναται να ορισθεί από τα αρμόδια όργανα για λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας, για επτά (7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για 

μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό 

διάστημα, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων μέτρων του προσωρινού κατ’ οίκον 

περιορισμού της παρ. 4, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων. Ειδικώς ως προς 

τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς και 

Ευζώνων, η διάρκεια του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού του πρώτου εδαφίου 

ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, εκτός αν αυτά παραμένουν στην Ελλάδα για 

μικρότερο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως. 

Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται περιπτώσεις ειδικών αποστολών κατόπιν 

έγκρισης που χορηγείται με κοινή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

6. Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο με 

οποιονδήποτε τρόπο υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό κατ’οίκον ή στον τόπο 

προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της παρ. 1 για επτά (7) ημέρες από την 

άφιξή τους, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Επικράτεια. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της 

παρ. 3, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5, εφαρμόζονται αναλόγως. Τα πρόσωπα 

αυτά υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με 

τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος την 

έβδομη ημέρα του περιορισμού τους και παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την έκδοση των 

αποτελεσμάτων του ανωτέρω ελέγχου. Στην περίπτωση θετικής διάγνωσης, τα πρόσωπα 

αυτά υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες διαχείρισης 

κρούσματος του ΕΟΔΥ, που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

(https://eody.gov.gr/).  

7. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών, ανεξαρτήτως 

υπηκοότητας, οφείλουν μετά από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 

είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους και στη συνέχεια να 

https://eody.gov.gr/
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τεθούν σε προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών κατ’ εφαρμογή 

των παρ. 5 και 6. Ειδικώς στην περίπτωση των εργαζομένων στις διεθνείς χερσαίες 

μεταφορές, οι οποίοι εισέρχονται από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς και 

Ευζώνων, η διάρκεια του προσωρινού περιορισμού του πρώτου εδαφίου ορίζεται υπό τις 

ίδιες προϋποθέσεις στις δεκατέσσερις (14) ημέρες. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εν 

λόγω εργαζομένων προς εκτέλεση νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται.  

8. Τα μέλη διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, τα οποία 

εισέρχονται με σκοπό να εργαστούν στη Χώρα ή να διέλθουν αυτής, εξαιρούνται από την 

εφαρμογή των παρ. 5 και 6, εφόσον αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με κατάλληλα 

έγγραφα.  

9. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες 

ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της 

αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της 

από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

Ειδικώς στην περίπτωση παραβίασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 το διοικητικό 

πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια 

έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 

«Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19».  

10. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος οφείλουν κατά τα  λοιπά, κατά 

το  χρονικό διάστημα παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο έκτο 

Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις 

1. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος 

επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.  

2. Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/20-2-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και 

θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων 

τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν 

και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 650).  

3. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 

έως και τις 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00. 
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1146. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4781 της 27/28.2.2021 «Οργάνωση και λειτουργία 

Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων 

διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 31)  

 

Πίνακας περιεχομένων 

 

Πίνακας περιεχομένων 1 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 3 

Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών 

Άρθρο 5 

Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άρθρο 6 

Αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 7 

Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Άρθρο 8 

Αρμοδιότητες Διπλωματικών Γραφείων και Γραφείου Υπηρεσιακού Γενικού 

Γραμματέα 

Άρθρο 9 

Προϊστάμενοι Διπλωματικών Γραφείων και Γραφείου Υπηρεσιακού Γενικού 

Γραμματέα 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Άρθρο 10 

Αρμοδιότητες Γενικών Διευθύνσεων 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 11 

Αρμοδιότητες Περιφερειακών Υπηρεσιών 

Άρθρο 12 

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης 

Άρθρο 13 

Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Άρθρο 14 

Εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εξωτερικών φορείς 

Άρθρο 15 

Διοίκηση του Αγίου Όρους 

Άρθρο 16 

Συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες 
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Άρθρο 17 

Σύνδεσμοι σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες 

Άρθρο 18 

Πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων 

Άρθρο 19 

Εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα 

Άρθρο 20 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Άρθρο 21 

Αρμοδιότητες Γενικής Επιθεώρησης 

Άρθρο 22 

Διάρθρωση Γενικής Επιθεώρησης 

Άρθρο 23 

Αρμοδιότητες Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Επιθεωρήσεων 

Άρθρο 24 

Αρμοδιότητες Γραφείου Ελέγχου και Διερεύνησης Καταγγελιών 

Άρθρο 25 

Γενικός Επιθεωρητής 

Άρθρο 26 

Επιθεωρητές - εσωτερικοί ελεγκτές 

Άρθρο 27 

Στελέχωση Γενικής Επιθεώρησης 

Άρθρο 28 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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Άρθρο 29 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

Άρθρο 30 

Διάρθρωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

Άρθρο 31 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

Άρθρο 32 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Άρθρο 33 

Γραφείο Στατιστικής 

Άρθρο 34 

Στελέχωση Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

Άρθρο 35 

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείου Εξωτερικών 

Άρθρο 36 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΕ.Σ.Ε.Π.) 

Άρθρο 37 

Αρμοδιότητες Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής (ΚΕ.Σ.Ε.Π.) 

Άρθρο 38 

Προϊστάμενος ΚΕ.Σ.Ε.Π. 

Άρθρο 39 

Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕ.Σ.Ε.Π. 

Άρθρο 40 

Επιστημονικοί συνεργάτες ΚΕ.Σ.Ε.Π. 

Άρθρο 41 

Ομάδες εργασίας 

Άρθρο 42 

Στελέχωση ΚΕ.Σ.Ε.Π. 

Άρθρο 43 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

Άρθρο 44 

Διεύθυνση και σκοπός της Διπλωματικής Ακαδημίας 

Άρθρο 45 

Διάρθρωση Διπλωματικής Ακαδημίας 

Άρθρο 46 

Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Διπλωματικής Ακαδημίας 

Άρθρο 47 

Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 

Άρθρο 48 

Εισαγωγή και φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία 

Άρθρο 49 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άρθρο 50 

Αρμοδιότητες Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 51 

Διάρθρωση Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 52 

Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 

Άρθρο 53 

Αρμοδιότητες Γραφείου Διεθνών Συμβάσεων 

Άρθρο 54 

Αρμοδιότητες Τμήματος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άρθρο 55 

Στελέχωση Ε.Ν.Υ. 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Άρθρο 56 

Μετονομασία Αυτοτελούς Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας σε Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης 

Άρθρο 57 

Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 

Άρθρο 58 

Στελέχωση Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Άρθρο 59 

Σκοπός και αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ενημέρωσης 

Άρθρο 60 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ενημέρωσης 

Άρθρο 61 

Στελέχωση Υπηρεσίας Ενημέρωσης 

Άρθρο 62 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 65 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 65 

Άρθρο 63 

Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών 

Άρθρο 64 

Στελέχωση Γραφείου Τύπου 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ 

Άρθρο 65 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας 

Άρθρο 66 

Διάρθρωση Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας 

Άρθρο 67 
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Αρμοδιότητες Τμήματος Ατελειών και Προνομίων 

Άρθρο 68 

Αρμοδιότητες Τμήματος Εθιμοταξίας και Παρασήμων 

Άρθρο 69 

Αρμοδιότητες Τμήματος Επίσημων Επισκέψεων 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 

Άρθρο 70 

Σύσταση και αρμοδιότητες Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας 

Άρθρο 71 

Στελέχωση Γραφείου Αμυντικής Διπλωματίας 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 72 

Σύσταση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

Άρθρο 73 

Προϊστάμενος Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

Άρθρο 74 

Στελέχωση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

Άρθρο 75 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες άμισθης επιτροπής 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

Άρθρο 76 

Αρμοδιότητες Γραφείου Εθνικού Εισηγητή 

Άρθρο 77 

Προϊστάμενος Γραφείου Εθνικού Εισηγητή 

Άρθρο 78 

Ορισμός συνδέσμων 

Άρθρο 79 
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Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 

Άρθρο 80 

Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας 

Άρθρο 81 

Ομάδες εργασίας και διαβούλευσης 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 82 

Σύσταση και αποστολή Υπηρεσίας Συντονισμού 

Άρθρο 83 

Διάρθρωση Υπηρεσίας Συντονισμού 

Άρθρο 84 

Αρμοδιότητες Γραφείου Συντονισμού Δημόσιων Πολιτικών 

Άρθρο 85 

Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 

Άρθρο 86 

Αρμοδιότητες Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων 

Άρθρο 87 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 88 

Αρμοδιότητες Α’ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων 

Άρθρο 89 

Διάρθρωση Α’ Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων 
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Άρθρο 90 

Α1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Χωρών 

Άρθρο 91 

Α2 Διεύθυνση Κύπρου 

Άρθρο 92 

Α3 Διεύθυνση Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Άρθρο 93 

Α4 Διεύθυνση Τουρκίας 

Άρθρο 94 

Α5 Διεύθυνση Ρωσίας, Λευκορωσίας, Χωρών Καυκάσου και λοιπών Χωρών Ευξείνου 

Πόντου 

Άρθρο 95 

Α6 Διεύθυνση Αραβικών Χωρών και Μέσης Ανατολής 

Άρθρο 96 

Α7 Διεύθυνση Βορείου Αμερικής, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής 

Άρθρο 97 

Α8 Διεύθυνση Χωρών Υποσαχάριας Αφρικής 

Άρθρο 98 

Α9 Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας 

Άρθρο 99 

Α10 Διεύθυνση Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Κ.Ε.Π.Π.Α.) 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Άρθρο 100 

Αρμοδιότητες Γ´ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άρθρο 101 

Διάρθρωση Γ’ Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άρθρο 102 

Σύσταση και λειτουργία Επιτελικού Γραφείου 

Άρθρο 103 

Αρμοδιότητες Γ1 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων 

Άρθρο 104 
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Αρμοδιότητες Γ2 Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, Εσωτερικής Αγοράς και άλλων Πολιτικών 

Άρθρο 105 

Γ3 Διεύθυνση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Άρθρο 106 

Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen 

Άρθρο 107 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Δ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 108 

Αρμοδιότητες Δ’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας 

και Συνεργασίας 

Άρθρο 109 

Διάρθρωση Δ’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Διεθνούς Ασφάλειας και 

Συνεργασίας 

Άρθρο 110 

Αρμοδιότητες Δ1 Διεύθυνσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και Διεθνών 

Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων 

Άρθρο 111 

Αρμοδιότητες Δ2 Διεύθυνσης NATO, Ευρωατλαντικής Ασφάλειας και Οργανισμού για 

την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) 

Άρθρο 112 

Αρμοδιότητες Δ3 Διεύθυνσης Συμβουλίου της Ευρώπης, Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 

Μειονοτήτων, Προσφύγων και Μεταναστών 

Άρθρο 113 

Αρμοδιότητες Δ4 Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και 

Παγκόσμιων Πολιτικών 83 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΣΤ- Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΣΤ - Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Άρθρο 114 

Αρμοδιότητες ΣΤ-Α’ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης 

Άρθρο 115 

Αρμοδιότητες ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) 

Άρθρο 116 

Διάρθρωση της ΣΤ-Α’ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης 

και της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) 

Άρθρο 117 

Αρμοδιότητες ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης 

Άρθρο 118 

Αρμοδιότητες ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

Άρθρο 119 

Διάρθρωση ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

Άρθρο 120 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Ι Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Άρθρο 121 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποστήριξης 

Εξοπλισμού 

Άρθρο 122 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Ευρωπαϊκών Συστημάτων 

Άρθρο 123 

Αρμοδιότητες Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαβαθμισμένης 

Πληροφορίας 

Άρθρο 124 

Προϊστάμενος Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Διαβαθμισμένης Πληροφορίας 

Άρθρο 125 

Αρμοδιότητες ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου 

Η ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου είναι αρμόδια για: 

Άρθρο 126 

Αρμοδιότητες ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης 

Άρθρο 127 
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Διάρθρωση ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης 91 

Άρθρο 128 

Αρμοδιότητες Τμήματος I Αποδοχών Ανθρώπινου Δυναμικού 

Άρθρο 129 

Αρμοδιότητες Τμήματος II Μεταθέσεων και Υπηρεσιακών Μετακινήσεων 

Άρθρο 130 

Αρμοδιότητες Τμήματος III Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής 

δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 131 

Αρμοδιότητες Τμήματος IV Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Έκδοσης Εντολών Πληρωμής 

Δαπανών Εξωτερικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 132 

Αρμοδιότητες Τμήματος V Πληρωμής Δαπανών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων 

Άρθρο 133 

Αρμοδιότητες ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών 

Άρθρο 134 

Διάρθρωση ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών 

Άρθρο 135 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Κεντρικής 

Υπηρεσίας 

Άρθρο 136 

Αρμοδιότητες Τμήματος II Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Εξωτερικής 

Υπηρεσίας 

Άρθρο 137 

Διάρθρωση ΣΤ6 Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 

Άρθρο 138 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εκπαιδεύσεων 

Άρθρο 139 

Αρμοδιότητες Τμήματος II Μετεκπαιδεύσεων και Διεθνών Εκπαιδεύσεων 

Άρθρο 140 

Αρμοδιότητες Τμήματος III Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων 

Άρθρο 141 

Αρμοδιότητες ΣΤ7 Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 100 

Άρθρο 142 
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Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου 

Άρθρο 143 

Στελέχωση Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου 

Άρθρο 144 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΣΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 

Άρθρο 145 

Επίσημη μετάφραση 

Άρθρο 146 

Αρμοδιότητες πιστοποιημένων μεταφραστών 

Άρθρο 147 

Σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών 

Άρθρο 148 

Κατηγορίες των προς μετάφραση εγγράφων 

Άρθρο 149 

Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών 

Άρθρο 150 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άρθρο 151 

Αρμοδιότητες Κρυπτογραφικής Υπηρεσίας 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Άρθρο 152 

Αρμοδιότητες Τεχνικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 153 

Στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 154 
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Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 155 

Τεχνικό Συμβούλιο 

Άρθρο 156 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Άρθρο 157 

Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρθρο 158 

Γραφείο Ασφαλείας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

Άρθρο 159 

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας 

Άρθρο 160 

Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 

Εξωστρέφειας φορείς 

Άρθρο 161 

Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας 

Άρθρο 162 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
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Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Άρθρο 163 

Αρμοδιότητες Β’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

Άρθρο 164 

Διάρθρωση Β’ Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

Άρθρο 165 

Αρμοδιότητες B1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων 

Εξωστρέφειας 

Άρθρο 166 

Διάρθρωση B1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων 

Εξωστρέφειας 

Άρθρο 167 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Προώθησης Εξωστρέφειας 

Άρθρο 168 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας 

Άρθρο 169 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Προσέλκυσης Ειδικών Επενδύσεων 

Άρθρο 170 

Αρμοδιότητες Β2 Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας 

Άρθρο 171 

Διάρθρωση B2 Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Ποιότητας 

Άρθρο 172 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

Άρθρο 173 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ανάλυσης και Αξιολόγησης Διεθνών Αγορών 

Άρθρο 174 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών 

Άρθρο 175 

Αρμοδιότητες Β3 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες, 

χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής 

Άρθρο 176 

Διάρθρωση Β3 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες, 

χώρες Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής 

Άρθρο 177 
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Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκές χώρες 

Άρθρο 178 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Βόρειας, 

Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής 

Άρθρο 179 

Αρμοδιότητες Β4 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου 

Πόντου, καθώς και θεμάτων Ο.Σ.Ε.Π. 

Άρθρο 180 

Διάρθρωση Β4 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, Ρωσία, Λευκορωσία, χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου, καθώς και 

θεμάτων Ο.Σ.Ε.Π. 

Άρθρο 181 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης 

Άρθρο 182 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Ρωσία, Λευκορωσία, 

χώρες Καυκάσου και Ευξείνου Πόντου 

Άρθρο 183 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Παρακολούθησης Ο.Σ.Ε.Π. 

Άρθρο 184 

Αρμοδιότητες Β5 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης 

Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου, με χώρες Ασίας και Ωκεανίας και 

Υποσαχάριας Αφρικής 

Άρθρο 185 

Διάρθρωση Β5 Διεύθυνσης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης 

Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου, με χώρες Ασίας, Ωκεανίας και 

Υποσαχάριας Αφρικής 

Άρθρο 186 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Μέσης Ανατολής, 

Βόρειας Αφρικής και χώρες Κόλπου 

Άρθρο 187 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Ασίας και 

Ωκεανίας 

Άρθρο 188 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με χώρες Υποσαχάριας 

Αφρικής 
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Άρθρο 189 

Αρμοδιότητες Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής 

Πολιτικής 

Άρθρο 190 

Διάρθρωση Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής 

Πολιτικής 

Άρθρο 191 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα Αγαθών 

Άρθρο 192 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Εμπορικής Πολιτικής στον τομέα Υπηρεσιών και 

Επενδύσεων 

Άρθρο 193 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Μέτρων Εμπορικής Άμυνας και Ειδικών Καθεστώτων 

Εισαγωγών - Εξαγωγών και Αδειοδοτήσεων 

Άρθρο 194 

Αρμοδιότητες Τμήματος IV Πολυμερών Οικονομικών Θεσμών 

Άρθρο 195 

Αρμοδιότητες Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, 

Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων 

Άρθρο 196 

Διάρθρωση Β7 Διεύθυνσης Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας, 

Μεταφορών και Εφοδιαστικών Αλυσίδων 

Άρθρο 197 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Ενέργειας 

Άρθρο 198 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διεθνών και Περιφερειακών Δικτύων Μεταφορών και 

Εφοδιαστικών Αλυσίδων 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Ζ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

Άρθρο 199 

Αρμοδιότητες Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής 

Άρθρο 200 

Διάρθρωση και στελέχωση της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και 

Ανθρωπιστικής Αρωγής 
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Άρθρο 201 

Διάρθρωση Ζ1 Διεύθυνσης Ελέγχου 

Άρθρο 202 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Συνεργασίας με Φορείς Παροχής Ανθρωπιστικής και 

Αναπτυξιακής Αρωγής 

Άρθρο 203 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Ελέγχου 

Άρθρο 204 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Χρηματοδοτήσεων 

Άρθρο 205 

Διάρθρωση Ζ2 Διεύθυνσης Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων/Έργων 

Άρθρο 206 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Ανθρωπιστικής Βοήθειας 

Άρθρο 207 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Υλοποίησης, Σχεδιασμού και Επιλογής Αναπτυξιακών 

Δράσεων/Έργων 

Άρθρο 208 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Παρακολούθησης, Συντονισμού και Τεχνικού Ελέγχου 

Αναπτυξιακών Δράσεων/Έργων 

Άρθρο 209 

Αρμοδιότητες Τμήματος IV Μητρώου Αναδόχων Δράσεων/Έργων 

Άρθρο 210 

Διάρθρωση Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

Άρθρο 211 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Πολιτικής 

Άρθρο 212 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διεθνών Οργανισμών 

Άρθρο 213 

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων 

Άρθρο 214 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
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Άρθρο 215 

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας 

Άρθρο 216 

Εποπτευόμενοι από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας 

Διπλωματίας φορείς 

Άρθρο 217 

Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας 

Άρθρο 218 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Ε’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 

Άρθρο 219 

Αρμοδιότητες Ε’ Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας 

Άρθρο 220 

Διάρθρωση και στελέχωση Ε’ Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας 

Άρθρο 221 

Αρμοδιότητες Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημόσιων Σχέσεων 

Άρθρο 222 

Διάρθρωση Ε1 Διεύθυνσης Διεθνών Δημόσιων Σχέσεων 

Άρθρο 223 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Υποστήριξης Ξένων Ανταποκριτών και Διεθνών Μέσων 

Ενημέρωσης 138 

Άρθρο 224 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Δημόσιων Σχέσεων 

Άρθρο 225 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ψηφιακής Προβολής 

Άρθρο 226 

Αρμοδιότητες Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας 

Άρθρο 227 

Διάρθρωση Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας 

Άρθρο 228 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Διαχείρισης Εθνικής Εικόνας 
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Άρθρο 229 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Επικοινωνιακής Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων 

Άρθρο 230 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Ανάλυσης και Ερευνών 142 

Άρθρο 231 

Αρμοδιότητες Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων 

Άρθρο 232 

Διάρθρωση Ε3 Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων 

Άρθρο 233 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων 

Άρθρο 234 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Διμερούς και Διεθνούς Πολιτιστικής Συνεργασίας 

Άρθρο 235 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ UNESCO 

Άρθρο 236 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙV Πολιτιστικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων και 

Επιτροπών 

Άρθρο 237 

Αρμοδιότητες Τμήματος V Αθλητικών Υποθέσεων 

Άρθρο 238 

Αρμοδιότητες Τμήματος VI Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας 

Άρθρο 239 

Αρμοδιότητες Ε4 Διεύθυνσης Θρησκευτικών και Εκκλησιαστικών Υποθέσεων 

Άρθρο 240 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Η’ Γενική Διεύθυνση Απόδημου Ελληνισμού 

Άρθρο 241 

Αποστολή και αρμοδιότητες Η’ Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού 

Άρθρο 242 

Διάρθρωση Η’ Γενικής Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού 

Άρθρο 243 
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Αρμοδιότητες Η1 Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού και Προγραμμάτων 

Άρθρο 244 

Διάρθρωση Η1 Διεύθυνσης Απόδημου Ελληνισμού και Προγραμμάτων 

Άρθρο 245 

Αρμοδιότητες Τμήματος Ι Πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό 

Άρθρο 246 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙ Προγραμμάτων 

Άρθρο 247 

Αρμοδιότητες Τμήματος ΙΙΙ Υποστήριξης Δικτύων του Απόδημου Ελληνισμού 

Άρθρο 248 

Αποστολή και αρμοδιότητες της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων 

Άρθρο 249 

Αρμοδιότητες Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων 

Ελλήνων (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) 

Άρθρο 250 

Στελέχωση Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε. 

Άρθρο 251 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Άρθρο 252 

Συμβούλια και Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων 

Άρθρο 253 

Συμβούλιο Πολιτικών Υποθέσεων 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Άρθρο 254 

Συγκρότηση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 255 
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Αρμοδιότητες Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 256 

Εισηγητής στο Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Άρθρο 257 

Λειτουργία του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Ανώτατο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Άρθρο 258 

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 259 

Αρμοδιότητες Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 260 

Λειτουργία Ανώτατου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Άρθρο 261 

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 262 

Αρμοδιότητες Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 263 

Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Άρθρο 264 

Συγκρότηση Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 265 

Αρμοδιότητες Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Άρθρο 266 

Λειτουργία Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Άρθρο 267 

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Άρθρο 268 

Αρμοδιότητες Δ.Π.Υ.Σ. 

Άρθρο 269 

Λειτουργία Δ.Π.Υ.Σ. 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας 

Άρθρο 270 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

Τεχνικό Συμβούλιο 

Άρθρο 271 

Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου 

Άρθρο 272 

Αρμοδιότητες Τεχνικού Συμβουλίου 

Άρθρο 273 

Λειτουργία Τεχνικού Συμβουλίου 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας 

Άρθρο 274 

Συγκρότηση Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας 

Άρθρο 275 

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας 

Άρθρο 276 

Λειτουργία Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 
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Επιτροπή Ειδικών Δαπανών 

Άρθρο 277 

Συγκρότηση Επιτροπής Ειδικών Δαπανών 

Άρθρο 278 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ειδικών Δαπανών 

Άρθρο 279 

Λειτουργία Επιτροπής Ειδικών Δαπανών 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής 

Άρθρο 280 

Συμβούλια Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ 

Επιτροπή Αποχαρακτηρισμού 

Άρθρο 281 

Συγκρότηση Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού 

Άρθρο 282 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού 

Άρθρο 283 

Αποχαρακτηρισμός αρχείων 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ 

Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών 

Άρθρο 284 

Εποπτικό Συμβούλιο πιστοποιημένων μεταφραστών 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ 

Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας 

Άρθρο 285 

Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας 

Άρθρο 286 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
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ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 287 

Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών Αρχών 

Άρθρο 288 

Καθήκοντα πρεσβευτικών Αρχών 

Άρθρο 289 

Καθήκοντα μόνιμων αντιπροσωπειών 

Άρθρο 290 

Καθήκοντα κατά περίπτωση (ad hoc) διπλωματικών αντιπροσωπειών 

Άρθρο 291 

Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου 

Άρθρο 292 

Γραφεία ελληνικών συμφερόντων 

Άρθρο 293 

Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών Αρχών 

Άρθρο 294 

Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών Αρχών 

Άρθρο 295 

Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών Αρχών 

Άρθρο 296 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 297 

Σύσταση, διαβάθμιση, κατάργηση προξενικών Αρχών 

Άρθρο 298 

Εποπτεία προξενικών Αρχών 

Άρθρο 299 

Καθήκοντα έμμισθων προξενικών Αρχών 

Άρθρο 300 
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Προξενικά Γραφεία Πρεσβειών 

Άρθρο 301 

Προξενικά διπλώματα 

Άρθρο 302 

Διεύθυνση έμμισθων προξενικών Αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένων 

Άρθρο 303 

Ειδικές ρυθμίσεις 

Άρθρο 304 

Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών Αρχών 

Άρθρο 305 

Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς Προϊσταμένων άμισθων προξενικών Αρχών 

Άρθρο 306 

Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών Αρχών 

Άρθρο 307 

Καθήκοντα άμισθων προξενικών Αρχών 

Άρθρο 308 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Ε.Υ. 

Άρθρο 309 

Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

Άρθρο 310 

Αρμοδιότητες Γραφείων Ο.Ε.Υ. 

Άρθρο 311 

Προϊστάμενοι Γραφείων Ο.Ε.Υ. 

Άρθρο 312 

Αρμοδιότητες προϊσταμένων Γραφείων Ο.Ε.Υ. 

Άρθρο 313 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 

Άρθρο 314 

Αρμοδιότητες Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας 
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Άρθρο 315 

Στελέχωση και προϊστάμενοι Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας 

Άρθρο 316 

Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Γραφείων Δ.Δ. 

Άρθρο 317 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 318 

Κλάδοι προσωπικού 

Άρθρο 319 

Γενικά προσόντα διορισμού 

Άρθρο 320 

Ορκωμοσία - Διαβεβαίωση 

Άρθρο 321 

Διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια 

Άρθρο 322 

Κανονικές άδειες 

Άρθρο 323 

Αναρρωτικές άδειες και άδειες κύησης και λοχείας 

Άρθρο 324 

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 

Άρθρο 325 

Εκπαιδευτικές άδειες 

Άρθρο 326 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Άρθρο 327 

Μητρώο Υπαλλήλων 

Άρθρο 328 



256 

 

Αξιολόγηση 

Άρθρο 329 

Αποσπάσεις 

Άρθρο 330 

Αποσπάσεις σε αποστολές και επιχειρήσεις της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών 

Άρθρο 331 

Μετατάξεις 

Άρθρο 332 

Κλήση στην Κεντρική Υπηρεσία 

Άρθρο 333 

Ανάκληση υπαλλήλων 

Άρθρο 334 

Ειδικές αποστολές 

Άρθρο 335 

Προσωρινή απαλλαγή καθηκόντων 

Άρθρο 336 

Στέρηση προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου στο εξωτερικό 

Άρθρο 337 

Παθόντες κατά την υπηρεσία 

Άρθρο 338 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 339 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 340 

Αργία 

Άρθρο 341 

Πειθαρχική εξουσία 

Άρθρο 342 

Κλήση σε απολογία 

Άρθρο 343 

Επιβολή πειθαρχικής ποινής 
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Άρθρο 344 

Εκτέλεση πειθαρχικών ποινών 

Άρθρο 345 

Μη ανάκληση ή τροποποίηση πειθαρχικών ποινών 209 

Άρθρο 346 

Παραγραφή 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Διπλωματικός Κλάδος 

Άρθρο 347 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 348 

Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 

Άρθρο 349 

Ειδικά προσόντα διορισμού 

Άρθρο 350 

Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας 

Άρθρο 351 

Τυπικά προσόντα προαγωγής 

Άρθρο 352 

Προαγωγές 

Άρθρο 353 

Μεταθέσεις 

Άρθρο 354 

Διπλωματικοί υπάλληλοι στη διάθεση του Υπουργού 

Άρθρο 355 

Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 356 

Απονομή βαθμών επί τιμή σε αποχωρούντες διπλωματικούς υπαλλήλους 

Άρθρο 357 

Πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων 
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Άρθρο 358 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Κλάδος Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 

Άρθρο 359 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 360 

Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού 

Άρθρο 361 

Προϊστάμενοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και των Τμημάτων 

Άρθρο 362 

Προαγωγές 

Άρθρο 363 

Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 364 

Απονομή βαθμού επί τιμή σε αποχωρούντες Ειδικούς Νομικούς Συμβούλους 

Άρθρο 365 

Ειδικές ρυθμίσεις 

Άρθρο 366 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Κλάδος Εμπειρογνωμόνων 

Άρθρο 367 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 368 

Καθήκοντα 

Άρθρο 369 

Διαδικασία και ειδικά προσόντα διορισμού 

Άρθρο 370 

Τυπικά προσόντα και διαδικασία προαγωγής 

Άρθρο 371 
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Προαγωγές 

Άρθρο 372 

Μεταθέσεις 

Άρθρο 373 

Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 374 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

Άρθρο 375 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 376 

Ειδικά προσόντα διορισμού - μονιμοποίηση 

Άρθρο 377 

Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 

Άρθρο 378 

Τυπικά προσόντα προαγωγής 

Άρθρο 379 

Προαγωγές 

Άρθρο 380 

Μεταθέσεις 

Άρθρο 381 

Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 382 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας 232 

Άρθρο 383 

Βαθμοί και θέσεις του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας 

Άρθρο 384 

Πλήρωση θέσεων του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας 
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Άρθρο 385 

Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 

Άρθρο 386 

Τυπικά προσόντα προαγωγής 

Άρθρο 387 

Προαγωγές 

Άρθρο 388 

Μεταθέσεις 

Άρθρο 389 

Αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 390 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

Κλάδος Διοικητικού Προξενικού 

Άρθρο 391 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 392 

Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 

Άρθρο 393 

Ειδικά προσόντα διορισμού 

Άρθρο 394 

Τυπικά προσόντα προαγωγής 

Άρθρο 395 

Προαγωγές 

Άρθρο 396 

Μεταθέσεις 

Άρθρο 397 

Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 398 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
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Κλάδος Επικοινωνιών και Πληροφορικής 

Άρθρο 399 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 400 

Θέσεις και καθήκοντα κατά βαθμό 

Άρθρο 401 

Ειδικά προσόντα διορισμού 

Άρθρο 402 

Τυπικά προσόντα προαγωγής 

Άρθρο 403 

Προαγωγές 

Άρθρο 404 

Μεταθέσεις 

Άρθρο 405 

Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 406 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’- 

Κλάδος Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης 

Άρθρο 407 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 408 

Θέσεις και καθήκοντα 

Άρθρο 409 

Ειδικά προσόντα διορισμού 

Άρθρο 410 

Τυπικά προσόντα προαγωγής 

Άρθρο 411 

Προαγωγές 

Άρθρο 412 

Μεταθέσεις 

Άρθρο 413 
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Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 414 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

Κλάδος Επιμελητών 

Άρθρο 415 

Βαθμοί και θέσεις 

Άρθρο 416 

Θέσεις και καθήκοντα 

Άρθρο 417 

Προσόντα διορισμού 

Άρθρο 418 

Τυπικά προσόντα προαγωγής 

Άρθρο 419 

Προαγωγές 

Άρθρο 420 

Αυτοδίκαιη αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 

Άρθρο 421 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Άρθρο 422 

Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Άρθρο 423 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 424 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας και Αναπλήρωση αυτών 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 425 

Εγγραφή πιστώσεων 

Άρθρο 426 

Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού 

Άρθρο 427 

Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων 

Άρθρο 428 

Πληρωμές στο εξωτερικό 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Άρθρο 429 

Αποδοχές προσωπικού 

Άρθρο 430 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Άρθρο 431 

Έξοδα μετακίνησης 

Άρθρο 432 

Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου 

Άρθρο 433 

Οίκηση των προϊσταμένων Αρχών εξωτερικού 

Άρθρο 434 

Ειδικές αποστολές και κλήσεις για υπηρεσιακούς λόγους 

Άρθρο 435 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Άρθρο 436 

Λειτουργικές δαπάνες 

Άρθρο 437 
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Ειδικές δαπάνες 

Άρθρο 438 

Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων 

Άρθρο 439 

Δαπάνες απορρήτων αναγκών 

Άρθρο 440 

Πάγια προκαταβολή 

Άρθρο 441 

Προξενική διαχείριση 

Άρθρο 442 

Υπηρεσιακά αυτοκίνητα 

Άρθρο 443 

Δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 444 

Απόκτηση ακινήτων 

Άρθρο 445 

Ηλεκτρονικό Βιβλίο Υλικού 

Άρθρο 446 

Εκποίηση κινητών 

Άρθρο 447 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’- ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 448 

Κατάταξη υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και 

Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών 

Άρθρο 449 

Διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης 74 

Άρθρο 450 

Διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 

Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας 

Άρθρο 451 
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Διατάξεις για το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και τους συνεργαζόμενους 

με αυτή μεταφραστές 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 452 

Επαναλειτουργία και σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού 

Άρθρο 453 

Σύνθεση, συγκρότηση και όργανα του Σ.Α.Ε. 279 

Άρθρο 454 

Γενική Συνέλευση - Επωνυμία Γενικής Συνέλευσης - Έδρα 

Άρθρο 455 

Πόροι του Σ.Α.Ε. 

Άρθρο 456 

Ασυμβίβαστα 

Άρθρο 457 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Άρθρο 458 

Αντικείμενο 

Άρθρο 459 

Βασικοί ορισμοί 

Άρθρο 460 

Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

Άρθρο 461 

Εθνική ανθρωπιστική βοήθεια 

Άρθρο 462 

Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια 

Άρθρο 463 
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Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

Άρθρο 464 

Εθνικά Προγράμματα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 465 

Υπουργείο Εξωτερικών 

Άρθρο 466 

Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής 

(Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) 

Άρθρο 467 

Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων 

Άρθρο 468 

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

Άρθρο 469 

Ειδικό Μητρώο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 470 

Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης 

Άρθρο 471 

Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών και ιδιωτικούς φορείς 

Άρθρο 472 

Συμμετοχή φορέων υλοποίησης σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων 

διεθνών οργανισμών 

Άρθρο 473 

Συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 

Άρθρο 474 

Φορολογικές απαλλαγές, κανόνες και απαιτήσεις για την αγορά υλικών κατά την 

εκτέλεση δράσεων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας 

Άρθρο 475 
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Δημοσιότητα - Διαφάνεια δράσεων/έργων Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και 

Ανθρωπιστικής Αρωγής 

Άρθρο 476 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 477 

Μεταβατικές διατάξεις για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία 

 

ΜΕΡΟΣ Η’ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 478 

Μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 479 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άρθρο 480 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για 

την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς 

Άρθρο 481 

Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία - Προσθήκη στο 

άρθρο 20 του ν. 2948/2001 

Άρθρο 482 

Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών - Τροποποίηση 

του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 

Άρθρο 483 

Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα 

τυχερά παίγνια - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 484 

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 485 
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Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 

Άρθρο 486 

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών - Τροποποίηση των παρ. 2 

και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 

Άρθρο 487 

Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Άρθρο 488 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και 

οικονομικών συμφερόντων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Άρθρο 489 

Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια 

Άρθρο 490 

Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 

4 του ν. 4440/2016 

Άρθρο 491 

Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων διά περιφοράς 

 

ΜΕΡΟΣ Ι’- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 492 

Έναρξη ισχύος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Θ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 480 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για 

την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς 

Με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 280 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 

1276, ορίστηκε ότι: «Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών των περ. Α’ 

και δ’ της παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), 

παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Η προθεσμία της 30ής.6.2021 της 

περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 παρατείνεται έως την 

31ή.7.2021.» 

1. α) Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά 

τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά 

από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) 

ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες 

επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες 

εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου  - Δεκεμβρίου του 

έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 

αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά 

από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να 

μεταβάλλεται το ποσοστό του δευτέρου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό 

διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις 

επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα περιλαμβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου της 

παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1051/2021 «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 

του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 

Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις” 

(Α’ 31)» (Β’ 959), κατωτ. αριθ. 1168.  

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα 

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει 

δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIrmQzlGnoTuh4tPsJJrw-I-i0rslRDaQ9z5lBYDiPb0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82p6vcfaHpRV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYh8EzoBDUxgba2ZOqBywrnsQ2yZjn9VjOAV_jDhoyvK
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και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και 

των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που 

εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α’ ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α’. Η 

διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 

πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών 

ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση της 

εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά 

ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των 

προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να 

λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.  

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, 

πλην των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία έχει εφαρμογή το παρόν άρθρο και να 

ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 

40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί 

αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της 

απόφασης του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν 

αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη 

λήξη τους.  

2.α) Παρατείνονται μέχρι και την 30η.6.2021 οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.2.2021 

έως την 28η.2.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα 

βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ.. Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων 

Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η.2.2021 και την 31η.3.2021 για 

τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν 

δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 

παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου 

κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός 

υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και 

τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες 

δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις 

Φ.Π.Α. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των 

επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους 

στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί 

προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503) κοινής 
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απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της 

παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από 

τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού 

ή διαδικαστικού χαρακτήρα.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1080/2021 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και 

δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική 

Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και 

κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την 

εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 “Οργάνωση και 

λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση 

θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες 

διατάξεις” (Α΄ 31)» (Β΄ 1330), κατωτ. αριθ. 1236. 

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν 

δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 

παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως 

αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές 

και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες 

δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις 

Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της 

παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των 

οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που 

λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε 

(75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα 

οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια 

τράπεζα από την 1η.3.2021 έως την 31η.3.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος 

και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα 

πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας 

εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την 

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίζονται με την υπό στοιχεία 

Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των 

αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον 

μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.  

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του 

αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον 

δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον 

υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXGWS3cU8KvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtftcAogON3zQlp-PDCTnhinEPdpLTC0BGYQttZd7y5rR
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Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό 

ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

 

Άρθρο 481 

Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία - Προσθήκη στο 

άρθρο 20 του ν. 2948/2001 

1. Μετά τον πίνακα τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων της υποπερ. δ’ 

της περ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242), προστίθενται νέες 

υποπερ. δ1 και δ2 ως εξής:  

«δ1) Εξαιρετικά για το έτος 2021, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη 

κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:  

 

Κατηγορία θέσεις καθήμενων τέλη κυκλοφορίας 

(σε ευρώ) 

Τουριστικά   

Α’ έως 40 215 

Β’ 41 και άνω 300 

 

δ2) Εξαιρετικά για το έτος 2021, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν 

καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της 

υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».  

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2021.  

 

Άρθρο 482 

Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών - Τροποποίηση 

του άρθρου 36 του ν. 4753/2020  

(Αντικαθίσταται το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ανωτ. αριθ. 909). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 484 

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), 

ανωτ. αριθ. 970).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
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2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

ανωτ. αριθ. 909).  

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

ανωτ. αριθ. 909).  

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1).  

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1).  

6. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), 

ανωτ. αριθ. 872). 

7. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ανωτ. αριθ. 155). 

8. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 13 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ανωτ. αριθ. 

218). 

9. (Προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο δέκατο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), ανωτ. αριθ. 1096).  

 

Άρθρο 485 

Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων - Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020 

(Αντικαθίσταται το δεύτερο εδ. της παρ. 2 και αναδιαμορφώνεται στο σύνολό της η παρ. 2 

του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 

ανωτ.αριθ.65). 

 

Άρθρο 486 

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών - Τροποποίηση των παρ. 2 

και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 

(Τροποποιούνται οι παρ.  2 και 4 του άρθρου 123 και αναδιαμορφώνεται στο σύνολό του 

το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572). 

 

Άρθρο 487 

Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας 

Ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), για 

την περίοδο από 1.3.2021 έως 28.2.2022, η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος 

για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 

28.2.2021, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειας αυτών.  

Τυχόν πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου 

εδαφίου, όπως προσδιορίζεται από τυχόν αύξηση του απόλυτου αριθμού των δικαιούχων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDF1HWF-V6bKA2mjeWEf9p35KUpneVb_1EesIX56lOSD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
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την περίοδο 1.3.2021 έως 28.2.2022, σε σχέση με την περίοδο 1.3.2020 έως 28.2.2021, 

βάσει των στοιχείων που τηρούνται στα συστήματα του e-ΕΦΚΑ, της ΗΔΙΚΑ και της 

Εργάνης, καλύπτεται από έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του 

ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών και αντίστοιχη 

αύξηση των ορίων δαπανών του προϋπολογισμού του ΕΟΠΠΥ. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζεται κάθε 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Άρθρο 488 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και 

οικονομικών συμφερόντων 

(Αντικαθίσταται το άρθρο 59 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ανωτ. αριθ. 909)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 489 

Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια 

1-2. (Παρατίθενται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 

256), ανωτ. αριθ. 991).  

 

Άρθρο 490 

Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - Τροποποίηση της παρ.  4 του 

άρθρου 4 του ν. 4440/2016 

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’  224) προστίθεται νέο εδάφιο 

ως εξής:  

«Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τον 

χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή μετάταξης, σε περίπτωση που συγκρίνονται 

περισσότεροι υπάλληλοι του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί προς μετακίνηση στο 

πλαίσιο του ίδιου κύκλου κινητικότητας, εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή για 

το σύνολο των συγκρινόμενων υπαλλήλων, προτάσσονται προς βεβαίωση της συνδρομής 

της προϋπόθεσης αυτής οι υπάλληλοι εκείνοι που έχουν διανύσει εν τοις πράγμασι τον 

περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στην υπηρεσία προέλευσης και, σε περίπτωση που έχουν 

διανύσει τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας, η σχετική βεβαίωση συνδρομής της προϋπόθεσης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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αυτής χορηγείται για όσους μόνο υπαλλήλους κατόπιν εκτίμησης των υπηρεσιακών 

αναγκών, μπορούν να μετακινηθούν κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου 

προς διορισμού οργάνου του φορέα προέλευσης».  

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τον κύκλο κινητικότητας του έτους 2020.  

3. Η προθεσμία για την έκδοση των σχετικών πράξεων μετακίνησης του προσωπικού 

αποκλειστικά στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου 2020 του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας (ν. 4440/2016) παρατείνεται έως τις 8.3.2021, ημερομηνία κατά την οποία 

πρέπει να έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις απόσπασης ή να έχουν σταλεί στο Εθνικό 

Τυπογραφείο για δημοσίευση οι αποφάσεις μετάταξης και να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό 

Δημοσίευσης (ΚΑΔ).  

3. Αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 για τους δήμους με πληθυσμό 

έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό 

έως 55.000 κατοίκους το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 

ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης 

μετακίνησης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Για τον υπολογισμό του ποσοστού 

αυτού σε περίπτωση σύγκρισης υπαλλήλων του ίδιου κλάδου κατά τον χρόνο έκδοσης της 

απόφασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του 

ν. 4440/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος.  

4. Η παρ. 3 του παρόντος σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, 

όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1, εφαρμόζονται και για όσες αποφάσεις μετακίνησης 

έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος, καθώς και για όσες εκκρεμούν προς έκδοση στο πλαίσιο του ίδιου κύκλου. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος οι 

υπηρεσίες προέλευσης των προς μετακίνηση υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε 

δήμους με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκους και σε κάθε περίπτωση για τους νησιωτικούς 

δήμους με πληθυσμό έως 55.000 κατοίκους αποστέλλουν εκ νέου βεβαίωση πλήρωσης 

της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 στις υπηρεσίες υποδοχής των 

υπαλλήλων ως προς τους οποίους είτε έχει εκδοθεί η απόφαση μετακίνησης είτε η 

διαδικασία εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως 

άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά τα ανωτέρω, 

οι αποφάσεις μετακίνησης ανακαλούνται ή παύουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους.  

 

Άρθρο 491 

Λήψη αποφάσεων διά περιφοράς 

1. Αποκλειστικά κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2021 

επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου δια περιφοράς μόνο για εξαιρετικώς επείγοντα θέματα και εφόσον δεν 

είναι δυνατή η συνεδρίαση διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν αιτιολογημένης 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.  

2. Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μνημονεύει ότι 

τεκμηριώνεται η αδυναμία συνεδρίασης διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, ότι υφίσταται 

η αναγκαιότητα για τη λήψη απόφασης από το συλλογικό όργανο και να αναφέρει τα 
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θέματα ημερήσιας διάταξης που θα εξεταστούν και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου 

αυτών, τον αριθμό των μελών της γενικής συνέλευσης και τον τρόπο διασφάλισης 

απαρτίας κατά την εν λόγω διαδικασία.  

3. Για την διά περιφοράς λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης απαιτείται η 

προηγούμενη έκδοση σχετικής πρόσκλησης, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον εβδομήντα 

δύο (72) ώρες προ της έναρξης της καθορισμένης διαδικασίας, η οποία αποστέλλεται με 

κάθε πρόσφορο τρόπο υποχρεωτικά σε όλα τα μέλη. Για τη νομιμότητα έκδοσης των 

αποφάσεων δια περιφοράς απαιτείται η ύπαρξη απαρτίας κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), ο τρόπος διασφάλισης της οποίας 

καθορίζεται κατά την παρ. 2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:  

α) την επισήμανση ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί δια περιφοράς κατόπιν απόφασης του 

οικείου Διοικητικού Συμβουλίου με μνεία της σχετικής απόφασης,  

β) τα θέματα της ημερησίας διάταξης και τον επείγοντα χαρακτήρα εκάστου αυτών, 

καθώς και τον χρόνο έναρξης και λήξης της διαδικασίας και  

γ) τον τρόπο (ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή κάθε άλλου 

πρόσφορου τηλεπικοινωνιακού μέσου) και τη διαδικασία διεξαγωγής της διά περιφοράς 

λήψης απόφασης.  

4. Ο Πρόεδρος, εντός της προθεσμίας της παρ.  3, οφείλει να αποστείλει στα μέλη τις 

εισηγήσεις επί των θεμάτων για τα οποία τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν. Τα μέλη εν 

συνεχεία αποστέλλουν την ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο ορίζεται από τον Πρόεδρο 

στη σχετική πρόσκληση.  

5. Δεν επιτρέπεται η εξέταση θεμάτων εκτός των προβλεπομένων στην ημερήσια 

διάταξη.  

6. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δια περιφοράς, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της 

γενικής συνέλευσης στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη ισχύος του παρόντος.  

7. Πρακτικά συντάσσονται και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης δια περιφοράς.  

8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

ΜΕΡΟΣ Ι’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 492 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

----------.---------- 
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1147. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

25234 της 27/28.2.2021 «Παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκπτωτικής 

περιόδου του έτους 2021.» (Β΄ 795)  

 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τις διατάξεις:  

1. Του άρθρου δεκάτου όγδοου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).  

2. Του άρθρου έβδομου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

4. Του άρθρου 485 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 

Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις (Α΄ 31).  

5. Των άρθρων τετάρτου και δέκατου πέμπτου του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της 

αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173).  

6. Του άρθρου δωδέκατου του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα 

Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’ 202).  

7. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192).  

8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).  

10. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

11. Tης υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.11951/24.02.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RS8KNoeptup5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQJeAViDziOwGponB1Yl0DkaSMHfR3T7DMKv6VUTVRHq
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

10969/19.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648).» (Β’ 724).  

Β.  

1. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 

της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των 

κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. 

(α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν  4177/2013 

«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.  

 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1148. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. A.1041 της 

27/28.2.2021 «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών 

κυκλοφορίας έτους 2021.» (Β΄ 796)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  - 

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 «περί τίτλων κυριότητας, 

ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’ 82), καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας 

εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), όπως ισχύουν.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tzmnsiwEk7x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuemwy3ljt2d1-WfflZnAOn0rFva9DbCtTXltA9pbtg3B


279 

 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία 

τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του 

ευρώ» (Α’ 242) και τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

2012-2015» (Α’ 152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του 

ν. 4346/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 

Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 152) και τις 

διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και 

βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση 

του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 

2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της 

πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της 

οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 

Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την 

πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 

2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις» (Α’ 141).  

4. Το π.δ. 142/2017 «περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), 

όπως ισχύει.  

5. Την υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της 

εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε)» (Β’ 1964).  

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.  

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143).  

9. Την υπό στοιχεία Α.1266/8.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα 

«Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 

και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία» (Β’ 5501).  

10. Την ανάγκη περαιτέρω διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή 

των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, λόγω των υφιστάμενων δυσμενών συνθηκών εξαιτίας 

της πανδημίας του covid19.  

11. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση 

του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που 

λήγει κατά παράταση, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021, 

παρατείνεται έως και την 1η Μαρτίου 2021. Η ολιγοήμερη αυτή παράταση καταλαμβάνει 

και τη θέση των οχημάτων σε εθελουσία ακινησία.  

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 26/2/2021.  

3. Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που καταβλήθηκαν εκπροθέσμως από 27/2/2021 έως 

1/3/2021 επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

 

----------.---------- 

 

1149. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α 1035 της 23.2/1.3.2021 «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020» (Β’ 797) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),  

β) των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/ 2013,  

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 

4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και 

του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),  

ε) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 

68 του ν. 4172/2013,  

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (Β’ 373) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., της υπό 

στοιχεία ΠΟΛ 1274/30.12.2015 (Β’ 2919) απόφασης Αναπληρωτή Γ.Γ.Δ.Ε., της υπό 

στοιχεία ΠΟΛ 1025/21.2.2017 (Β’ 618) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ 1045/7.3.2018 (Β’ 881) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της υπό στοιχεία 

Α.1009/2019 (Β’ 21) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της υπό στοιχεία Α.1025/2020 (Β’ 

406) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν,  

ζ) των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1088/17.4.2015 (Β’ 763), ΠΟΛ 1132/25.6.2015 (Β’ 1407), 

ΠΟΛ 1041/4.4.2016 (Β’ 926), ΠΟΛ 1096/4.7.2016 (Β’ 2043) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε., της 

υπό στοιχεία ΠΟΛ 1034/7.3.2017 (Β’ 759) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της υπό 

στοιχεία ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1068/12.4.2018 (Β’ 1319) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., της υπό 

στοιχεία Α.1041/2019 (Β’ 353) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της υπό στοιχεία 

Α.1070/2020 (Β’ 1267) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8U8nXSeawf8x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub-OBeFqNXsSl51SUkG7LoDVyouIxTyJwmLTWx_EjFG5
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η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1033/28.1.2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 276), όπως ισχύει,  

θ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β’949), Α.1100/2019 (Β’ 951) και Α.1101/2019 (Β’ 

948) αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύουν,  

ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.  

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού 

και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 

Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 

39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και 

την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων».  

4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων 

εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 

εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις 

βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω 

εισοδήματα.  

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων 

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 

4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου 

μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην 

οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.  

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει 

φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.  
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Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της 

παρούσας, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.  

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-

01.042). 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών 

ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, 

ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν, 

έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-

01.042).  

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την 

υποβολή, σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του 

άρθρου, έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».  

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-

01.042) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο των 

στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».  

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών 

ή συντάξεων είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

 

Άρθρο 3 

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043) 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά 

αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, 

έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-

01.043).  

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την 

υποβολή, σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του 

άρθρου, έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».  

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει 

απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».  
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4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

Άρθρο 4 

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης 

εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και 

δικαιώματα, με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών 

καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει, όπως το σχετικό 

υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.044).  

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την 

υποβολή, σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του 

άρθρου, έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».  

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους 

(εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) των 

παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που 

προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».  

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος 

από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και 

δικαιώματα, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

5. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων 

αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως 

ισχύει. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα πιστωτικά ιδρύματα 

(όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018) στους δικαιούχους των εισοδημάτων 

αυτών. Ομοίως, το αρχείο μερισμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ίδια απόφαση.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων 

1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται με βάση τα ανωτέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις 

αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων 

από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2020, ο φόρος που 

παρακρατήθηκε επί αυτών καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή 

διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή 
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χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας και αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου 

(TAXISnet). Για τον σκοπό αυτό οι υπόχρεοι δύνανται, για τη δημιουργία των 

κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές του TAXISnet.  

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο υποβάλλουν 

υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1.  

Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία 

εποπτεύει.  

Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς.  

Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται 

αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει το σχετικό αρχικό 

αρχείο.  

3. Με την Λ.3000/ΠΟΛ.112/29.3.1968 διαταγή έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση 

πτώχευσης, τη φορολογική υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή 

αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει ο σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρείας, 

ως ενεργών εν προκειμένω για λογαριασμό της εταιρείας. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή στις 

περιπτώσεις που λύεται η επιχείρηση και τίθεται σε εκκαθάριση, την υποχρέωση 

υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων την έχει ο αρμόδιος εκκαθαριστής. Επίσης, η σχετική 

υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υφίσταται και για τα νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες που διακόπτουν τις εργασίες τους, ανεξάρτητα από το αν 

τίθενται σε εκκαθάριση ή όχι, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέσα στο 

φορολογικό έτος 2020.  

4. Περαιτέρω, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, 

μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων 

έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επιχείρηση (απορροφώσα, κ.λπ.) για το 

χρονικό διάστημα από τον ισολογισμό μετασχηματισμού (ν. 2166/1993) ή την 

ολοκλήρωση του μετασχηματισμού (ν.δ. 1297/1972) και μετά, ενώ για το χρονικό 

διάστημα μέχρι τις ως άνω προθεσμίες υποχρέωση υποβολής του εν λόγω αρχείου έχει η 

μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση.  

5. Υποχρέωση υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υπάρχει και για τα υπό 

ίδρυση ιδρύματα, η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, για τα εισοδήματα επί 

των οποίων έχουν διενεργήσει παρακράτηση φόρου, ως εν τοις πράγμασι νομίμως 

λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.  

6. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων στην 

περίπτωση που καταβάλλονται αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μερίσματα, 

τόκοι, δικαιώματα σε δικαιούχο νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα με φορολογικό έτος 

που λήγει σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του ημερολογιακού έτους. Στην 

περίπτωση αυτή θα χορηγείται σχετική βεβαίωση σε έντυπη μορφή προκειμένου το ποσό 

του παρακρατηθέντος φόρου να δηλώνεται στο έντυπο Ν σε σχετικό κωδικό χωρίς 

ηλεκτρονική πληροφόρηση.  
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7. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, εφόσον είναι νέοι 

χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται 

με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β’ 1916) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και την υπό στοιχεία Α.1082/10.04.2020 (Β’ 1303) απόφαση του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους 

ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 

αυτής πιστοποιούνται στο TAXISnet με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι 

ήδη πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες.  

8. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει 

αποβιώσει υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του. Η 

Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει με έγγραφο το ψηφιακό μέσο στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.  

9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή 

υποβολή και αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων από τους υπόχρεους, δύνανται να 

εφαρμόζουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες.  

10. α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 1 της παρούσας που αφορούν 

το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των 

παραπάνω στοιχείων της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) από τους:  

i. Υπόχρεους που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 

και 96 της υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β’ 949) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.,  

ii. καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι 

σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν δεν προκύπτουν ποσά προς 

απόδοση,  

iii. καταβάλλοντες αποδοχές σε αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα εμπορικών 

πλοίων, οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) 

για το σύνολο των αποδοχών που κατέβαλαν εντός του 2020 και όχι μόνο για το διάστημα 

που προηγήθηκε της έναρξης εφαρμογής της υπό στοιχεία Α. 1204/2020 (Β’  3972) 

απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής προσωρινής δήλωσης 

απόδοσης φόρου πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού με αναλυτικές εγγραφές),  

iv. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα μέσα στο 2020 από την ΕΑΠ, οι 

οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) για το 

διάστημα αυτό (1.1.2020 έως ημερομηνία ενημέρωσης της ΕΑΠ για την παύση 

εποπτείας), ενώ για το υπόλοιπο διάστημα έτους 2020 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία της 

παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο), καθόσον για το τελευταίο αυτό διάστημα υποβάλλουν 

μόνο προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές,  

v. φορείς που εντάχθηκαν και εποπτεύονται μέχρι και 31.12.2020 από την ΕΑΠ, οι 

οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο) για 

ολόκληρο το έτος 2020 και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για το διάστημα του έτους 

2020 που προηγήθηκε της ένταξης στην ΕΑΠ, υπέβαλαν ήδη προσωρινές δηλώσεις 

απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές,  

vi. φορείς του Δημοσίου οι οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 

1 (ετήσιο αρχείο) μόνο για τις αμοιβές που κατέβαλλαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-
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εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του 

άρθρου 31 του ν. 4690/2020. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 

εντάσσονται στο μηχανισμό αυτό αποστέλλουν μόνο τις αμοιβές που οι ίδιοι κατέβαλαν 

στους εργαζομένους τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 

απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει και όχι και τις αμοιβές του προηγούμενου 

εδαφίου.  

Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, δεν υποβάλλουν τα 

παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο).  

β) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 2 της παρούσας που αφορούν το 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των 

παραπάνω στοιχείων της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο), ακόμα και αν για τις αμοιβές 

αυτές υποβλήθηκαν ήδη προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με 

αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 (Β’ 948) 

απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.  

γ) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 3 της παρούσας που αφορούν το 

εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των 

παραπάνω στοιχείων της παραγράφου 1 (ετήσιο αρχείο). Για τα στοιχεία που 

αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό 

στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014, δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο.  

 

Άρθρο 6 

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής 

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις:  

α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.  

β) Υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν μόνο την παράγραφο 8 

του άρθρου 5 της παρούσας (αποβιώσαντες εργοδότες).  

γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. 

τους.  

δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. 

Προκειμένου για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και 

εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), 

δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.  

2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό 

τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο 

αποτέλεσμα.  
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3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των 

εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, 

αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης 

υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.  

4. Όσον αφορά το χρόνο διενέργειας παρακράτησης και απόδοσης φόρου και κατ’ 

επέκταση αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκησης και 

τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες των διατάξεων των περ. δ’ 

των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, καθώς και για τις αμοιβές για τα 

αγαθά που προμηθεύονται και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φορείς γενικής 

κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 

2016/18.7.2016 έγγραφο.  

5. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων 

διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (της περ. α’ 

και β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4172/2013), επίδομα βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται 

κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων καθόσον οι αμοιβές αυτές 

καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που 

πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν αποστέλλεται 

αρχείο, για την πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος της 

παρ. 7 του άρθρου 56 του ν. 4611/2019 που καταβάλλεται σε εργαζόμενους που 

απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων και οι οποίοι 

χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής 

τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής (υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 

έγγραφο). Ομοίως, δεν αποστέλλεται αρχείο, για την ελεγκτική αποζημίωση που 

καταβάλλεται στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που 

διενεργούν ελέγχους (παρ. 1, του άρθρου 70, του ν. 4647/2019). Επίσης, δεν αποστέλλεται 

αρχείο, για το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του 

κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες 

υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και των καθηκόντων τους 

(άρθρο 30 και περ. 3 της παρ. Α του άρθρου 33 ν. 3205/2003), όπως και για την 

αποζημίωση εξόδων παράστασης που χορηγείται στους δικαιούχους δικαστικούς 

λειτουργούς και μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ (άρθρο 30 και περ. 6 της παρ. Α 

του άρθρου 33 ν. 3205/2003). Περαιτέρω, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το Επίδομα 

Στέγασης που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 

θεσπίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με 

το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας και το οποίο σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία 

εισοδήματος.  

6. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες που 

χορηγεί και διαχειρίζεται:  

- έξοδα κηδείας της περίπτωσης γ’ του άρθρου 4 του ν. 4520/2018  
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- παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με το ν. 

3050/2002 (περ. δ’ του άρθρου 4 ν. 4520/2018)  

- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές 

υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη-ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπερ. 

αα’, ββ’, γγ’ της περ. στ’ του άρθρου 4 του ν. 4520/ 2018)  

- παροχή της περ. θ’ του άρθρου 4 του ν. 4520/2018  

- επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 

στα πλαίσια παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία 

χορήγησης προβλέπεται από τις υπό στοιχεία Γ1α/ οικ.842/19.4.1988 (Β’ 242), 

Π3οικ./603/23.2.1994 (Β’ 148), Π3οικ.2091/6.6.1995 (Β’  537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 

(Β’ 868) υπουργικές αποφάσεις  

- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές  

- επίδομα γέννησης (άρθ. 1 ν. 4659/2020) που χορηγείται στους δικαιούχους και το οποίο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4659/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσεται 

από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο συνολικό, 

πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.  

7. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν 

υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε 

ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, επί του καθαρού 

ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018, παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε 

τοις εκατό (5%) (υπό στοιχεία ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με τον κωδικό 

1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον κωδικό αυτό 

αποστέλλονται και οι αμοιβές του πρώτου εδαφίου της υποπερ. vi της περ. α της παρ. 10 

του άρθρου 5 της παρούσας ήτοι οι αμοιβές που φορείς του Δημοσίου κατέβαλλαν σε 

εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο 

μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020.  

8. Με τον κωδικό 17 που αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αποστέλλεται το 

σύνολο των ποσών του εν λόγω εισοδήματος που αφορούν όλους τους μήνες του 2020 

ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε η καταβολή τους. Το Ελάχιστο Εγγυημένο 

Εισόδημα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 

4 του ν. 4520/2018, αποστέλλεται με αυτόν τον κωδικό.  

9. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

114 του ν. 4714/2020, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 

ν. 4734/2020, ήτοι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων 

συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα και αφορούν το χρονικό διάστημα από 

11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και καταβάλλονται χωρίς να 

διενεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 

του ν. 4172/2013, αποστέλλονται με τον κωδικό 30 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Με τον ίδιο 

κωδικό και με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν αποστέλλονται και τα ποσά 

που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 
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4734/2020, ήτοι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων 

συνταξιούχων του Δημοσίου και των λοιπών δικαιούχων που αναφέρονται στο άρθρο 

αυτό και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 

4387/2016 και καταβάλλονται χωρίς να διενεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.  

10. Για τις περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία 

δηλώνονται από τους κληρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, δεν 

αποστέλλεται αρχείο.  

11. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 250/1996 γνωμοδότησης του 

ΝΣΚ που είχε γίνει δεκτή, τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία 

των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών μετόχων τους ή μερισματούχων τους για 

τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, 

δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4172/2013. Τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 38 του 

αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Πλέον, με τον κωδικό αυτό 

αποστέλλονται μόνο τα εφάπαξ ποσά της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4172/2013 και όχι τα ποσά της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (επίδομα 

αλλοδαπής), τα οποία δηλώνονται με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 22.  

12. Η καταβαλλόμενη, από 11.10.2018, πτητική αποζημίωση στους πιλότους της 

πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποστέλλεται με τον 

κωδικό 42 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις [άρθρο 35 ν. 

4569/2018 (179 Α’)].  

13. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών 

Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, επί της οποίας παρακρατείται φόρος με 

φορολογικό συντελεστή 15% και φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης των δικαιούχων γι’ αυτό το εισόδημα, αποστέλλεται με τον κωδικό 47 του 

αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό 

αποστέλλονται και οι αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του 

κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού 

Προϊσταμένου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 οι οποίες 

φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης.  

14. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 που 

καταβάλλονται σε μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές 

αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα με τον 

κωδικό 5. Στις περιπτώσεις που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο 

υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες 

αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από 

τις αμοιβές αυτές.  

15. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με 

τον κωδικό 55 με αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν.  
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16. Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους - εποχιακά εργαζόμενους, για 

χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 

μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, 

αποστέλλονται με τον κωδικό 56.  

17. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή 

γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, 

αποστέλλονται με τον κωδικό 57.  

18. Αμοιβές που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 3 

του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 ήτοι ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο 

καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί 

είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στους εργαζομένους τους, 

εντάσσονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και αποστέλλονται με τον κωδικό 58. 

Χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την 

καταβολή αυτών των αμοιβών από την ετήσια γενική συνέλευση.  

19. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως 

αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) και βάσει 

των όσων διευκρινίσθηκαν και με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, τα 

επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα 

πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβλήθηκαν σε ανέργους μέσα στο έτος 2020, 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω 

απαλλάσσονται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. 

Τα επιδόματα αυτά δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλονται με τον 

κωδικό 60 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

20. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων εισοδημάτων 

και επιδομάτων που χορηγούνται από διάφορους φορείς και χρήζουν ειδικής φορολογικής 

μεταχείρισης, στον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων 

και λοιπών εισοδημάτων πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται ο όρος 

«επιδόματα» στο λεκτικό των κωδικών 47, 48, 50 και 51 και υπάρχουν οι κωδικοί 61 και 

62 που αφορούν «Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα» και 

«Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους» αντίστοιχα καθώς 

και οι κωδικοί 63 και 64 για τα αναδρομικά ποσά των επιδομάτων των κωδικών 61 και 62 

αντίστοιχα με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Ενδεικτικά, με τον κωδικό 

62 αποστέλλονται οι παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, οι οποίες σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4756/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από φόρους 

και εισφορές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α του ν. 4172/2013. Οι παροχές αυτές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, δυνάμει της παρ. 

5 του άρθρου 27 του ν. δ. 2961/1954, όπως ισχύει (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης 

εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους 

μισθωτούς σε διαθεσιμότητα), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (παροχή λόγω 

αφερεγγυότητας του εργοδότη), του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ειδικό εποχιακό 

βοήθημα), του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ειδική παροχή προστασίας μητρότητας), της 

περ. β’ της υποπερ. εε’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (παροχές που 

καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς).  
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21. Επίσης, τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος παιδιού του κωδικού 39 (άρθρου 214 

ν. 4512/2018) αποστέλλονται με τον κωδικό 65 με αναγραφή του έτους/ χρήσης που αυτά 

αφορούν.  

22. Το επίδομα αλλοδαπής της περ. γ’ παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καθώς και 

άλλα ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη, αποστέλλονται με τον νέο κωδικό 75 

του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

23. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και 

οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 δεν εμπίπτουν σε 

καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπερ. αα’, ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στστ’, ζζ’, ηη’, θθ’, ιι’ της 

περίπτωσης ε’ του άρθρου 4 του ν. 4520/2018), αποστέλλονται πλέον με τον νέο κωδικό 

76 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό 

αποστέλλονται και οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους 

υπερήλικες (μηνιαία σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 και την περ. 5 

της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και Επίδομα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του ν. 4387/2016), οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 18 του ν. 4756/2020, μεταξύ άλλων, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία 

εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, εισφορά, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.  

24. Η έκτακτη αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 33 

του ν. 4690/2020 (εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου) και η 

οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου άρθρου και νόμου, μεταξύ άλλων, 

απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο 

συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα, αποστέλλεται με τον νέο 

κωδικό 77 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

25. Με τον νέο κωδικό 78 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

αποστέλλονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα 

πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και 

εξαιτίας των συνεπειών που επέφεραν άλλες καταστροφές. Ενδεικτικά, με τον κωδικό 

αυτό αποστέλλονται οι κάτωθι αποζημιώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι 

αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013):  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού που χορηγήθηκε σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που 

αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (κυρωθείσα με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020),  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ 

(κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020) που χορηγήθηκε σε εργαζόμενους των 

οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ή έχει λυθεί,  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 ΠΝΠ 

(κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020) που χορηγήθηκε σε ναυτικούς των οποίων η 

σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή ή έχει λυθεί,  
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- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 19 του ν. 4722/2020 που χορηγήθηκε σε 

εργαζόμενους επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου 

και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 

του ν. 4722/2020 χορηγήθηκε σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που τίθενται σε 

αναστολή,  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 71 του ν. 4745/2020 που χορηγήθηκε σε 

εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από 

επιχειρήσεις - εργοδότες στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές 

της χώρας.  

26. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της έκπτωσης από το φορολογητέο 

ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του 

βουλευτή (άρθρου 71 του ν. 4472/2017), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου 

βεβαιώσεων δεν θα εφαρμόσουν τα όσα είχαν οριστεί στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 

απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί συμπλήρωσης του κωδικού 47 με το ποσό της μείωσης 

του 25%. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και 

συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη 

των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ τα 

οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση (σχετ. η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1112/2017 

εγκύκλιος).  

27. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την 

Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης 

αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις διατάξεις της παρ. 4γ του 

άρθρου 99 του ν. 4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του φόρου από 

τον λήπτη της πληρωμής η οποία προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις [δεύτερη 

παράγραφος του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο 

ως δεύτερο εδάφιο), η οποία είχε προστεθεί με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 22 του 

ν. 4283/2014] και πλέον, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο στις 

πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 62 και 64 του ν. 

4172/2013, όπως εξάλλου ισχύει και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 

με βάση τον νέο ΚΦΕ.  

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή εργασία προς τα ίδια ως άνω 

πρόσωπα, αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα 

κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία χωρίς αναγραφή ποσού αναλογούντος 

και παρακρατηθέντος φόρου παρά μόνο με αναγραφή του ποσού που προκύπτει εξαιτίας 

της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, 

καθόσον με τις διατάξεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (οι 

οποίες κατάργησαν το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013, όπως 

αυτό είχε προστεθεί με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014 και 

προσέθεσαν νέα παρ. 7 στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αντίστοιχα) στο 

ανωτέρω εισόδημα από μισθωτή εργασία δεν διενεργείται ούτε αυτοαπόδοση του φόρου 

από τον λήπτη της πληρωμής, ούτε και παρακράτηση και απόδοση του φόρου από τον 

καταβάλλοντα την πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος 
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από μισθωτή εργασία από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής 

αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή το 

ποσό του παρακρατηθέντος φόρου.  

28. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων 

τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον το ποσό έχει επιστραφεί πλήρως 

από τον φορολογούμενο, οι φορείς που έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω 

της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και η ΗΔΙΚΑ, για όσα ταμεία εποπτεύει, 

είναι υπόχρεοι σε υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές 

καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν τα πληρωτέα ποσά με τα οποία πιστώθηκαν 

σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον φόρο που παρακρατήθηκε 

και αποδόθηκε, οι ανωτέρω υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, αποστέλλουν ως 

καθαρές φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που 

προκύπτουν, αφού πρώτα αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω 

επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο). Ο παρακρατηθείς φόρος αποστέλλεται, όπως αυτός 

παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή, καθόσον αυτός συμψηφίζεται κατά 

την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (σχετ. 

έγγραφο Δ12Α 1099005 ΕΞ2014/3.7.2014).  

Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων αφορά τα 

φορολογικά έτη 2019 και προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις 

περιπτώσεις αυτές αλλά χορηγούνται νέες βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, 

οι οποίες αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την επιστροφή των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών. Από τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις εξαιρείται η επιστροφή των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων μέσω ΗΔΙΚΑ που αφορούν τα 

φορολογικά έτη 2017, 2018 και 2019 για τα οποία αποστέλλεται διορθωμένο ηλεκτρονικό 

αρχείο.  

29. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές 

που εντάσσονται στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 

συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  

30. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς 

δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι 

εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), 

αποστέλλουν τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση βιβλίων και τις οποίες 

καταβάλουν στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του Πίνακα 

κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, 

κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής 

κυβέρνησης υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 4% σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περ. ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.  

Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές με τίτλο κτήσης που αποτελούν για τους δικαιούχους 

φυσικά πρόσωπα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη εργασιών 

και οι οποίες αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων 

αποστέλλουν τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις ασφαλιστικές κρατήσεις 

ΕΦΚΑ που επιβλήθηκαν για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.  
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31. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης 

δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και όσον αφορά την υποβολή του 

ηλεκτρονικού αρχείου της περίπτωσης αυτής, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος 

από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κωδικός 2 συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου 

ενώ ο κωδικός 14 συμπληρώνεται από τον αρχικό ανάδοχο.  

Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που 

παρακρατήθηκε από τον κύριο του έργου και ο οποίος συμψηφίζεται από τον αναλογούντα 

φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε 

αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις. Στη συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος 

(νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) θα πρέπει 

να διαγράψει κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του τον ως άνω 

παρακρατηθέντα από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους κωδικούς των 

παρακρατηθέντων φόρων.  

32. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 

15 αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων 

του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2020 και αφορούν υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1178/2017 

εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα 

φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 φορολογούνται στα έτη αυτά και 

συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους 

στα έτη αυτά. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για 

προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν 

στο φορολογικό έτος 2020 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 

2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και προηγούμενες) φορολογούνται συνολικά 

στο έτος είσπραξης ήτοι στο φορολογικό έτος 2020. Οι εν λόγω αμοιβές που 

φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2020 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου 

εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 20% που παρακρατείται επί 

του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τα 

οικονομικά ή φορολογικά έτη που παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες των ιατρών του 

ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί 

κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής 

πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2020.  

33. Ο κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αφορά αμοιβές που καταβάλει ο ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας της 

συμμετοχής τους σε επιτροπές - συνεδριάσεις του ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της υπό 

στοιχεία Φ10042/ οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται.  

34. Ο νέος κωδικός 17 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αφορά το επίδομα κατάρτισης που καταβάλλεται σε καταρτιζόμενους, 

μέσω ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης, επιστήμονες πληττόμενους από τον 

COVID-19, το οποίο, βάσει του άρθρου 2 της απόφασης 350/2020 είναι αφορολόγητο και 

τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία 

στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 οι 

οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά 

(συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 
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4172/2013). Μεταξύ άλλων, με τον κωδικό αυτό αποστέλλεται και η αποζημίωση ειδικού 

σκοπού που χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του 

ν. 4722/2020 (καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, 

ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί).  

35. Με τον νέο κωδικό 18 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αποστέλλονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε 

επιτηδευματίες στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και απαλλασσόμενες του φόρου 

και δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:  

- οι οικονομικές ενισχύσεις της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ 

(κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020) που χορηγήθηκαν σε ελεύθερους 

επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και οι οποίες 

δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,  

- αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, που συνεργάζονται 

με δημόσια νοσοκομεία της παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 ΠΝΠ 

(κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4690/ 2020) και η οποία δεν υπολογίζεται στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού 

χαρακτήρα,  

- η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρονται στην 

παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4756/2020 και η οποία δεν προσμετράται στο συνολικό, 

πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.  

Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και τα ποσά της αποζημίωσης που καταβλήθηκαν 

δυνάμει της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Τουρισμού (Β’ 2270) σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης 

τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την προσωρινή 

διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του 

COVID-19. Τα ποσά αυτά, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) [άρθρο 36 ν. 4753/2020].  

36. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος 

καταβάλλει από μόνος του τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι μόνο το ποσό 

που αναλογεί στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεματικών, το οποίο αποτελεί 

μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4172/2013 (σχετ. η 

υπό στοιχεία ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό υπάρχει υποχρέωση 

παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 62 και 

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, του οποίου το ποσοστό ανέρχεται 

σε 5% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Συνεπώς, τα ποσά αυτά 

αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μερίσματα -τόκους - 

δικαιώματα.  

37. Ο χρόνος απόκτησης των μερισμάτων είναι αυτός που προβλέπεται στην ΠΟΛ. 

1223/2015 εγκύκλιο και συνεπώς στα εισοδήματα από μερίσματα με τον κωδικό 1 του 



296 

 

Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου) ν.π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία - δεν περιλαμβάνονται τα 

προμερίσματα Α.Ε., καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ, καθόσον αυτά 

αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2021.  

38. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται με 

οποιαδήποτε μορφή στα μέλη Δ.Σ., διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από 

τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (ΠΟΛ 1042/2015 εγκύκλιο).  

39. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα ν.π. και νομικών οντοτήτων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται 

φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός 

αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.  

40. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 αποστέλλονται τόκοι (προ φόρου) 

λοιπών φορέων, όπως ενδεικτικά είναι οι τόκοι ιδιωτικού δανεισμού, τόκοι από δικαστικές 

αποφάσεις, τόκοι των εφάπαξ χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από το λογαριασμό 

νεότητας του Ο.Τ.Ε Α.Ε. Αντίθετα, δεν αποστέλλονται οι τόκοι που υπάγονται σε φόρο 

και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της 

ΠΟΛ.1033/2014 και είναι οι εξής: πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι καταθέσεων, repos, 

καθώς και τόκοι τίτλων αλλοδαπής προέλευσης.  

41. Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. 

μερίσματα από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται με τις διατάξεις 

του ν. 4607/2019, μερίσματα από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν 

φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 τα οποία καταβάλλονται από γραφεία 

του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους. Επίσης μερίσματα από 

ημεδαπές ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με χρηματοδοτική 

μίσθωση καθώς και μερίσματα από αλλοδαπές ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από 

μισθώτριες πλοίου με χρηματοδοτική μίσθωση τα οποία καταβάλλονται από γραφεία του 

άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους), συμπληρώνεται μόνο όταν 

ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.  

42. O κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται του φόρου, και συμπληρώνεται μόνο 

όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στα εισοδήματα με τον κωδικό αυτό δεν 

αποστέλλονται οι τόκοι ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που 

είναι απαλλασσόμενοι του φόρου για φυσικά πρόσωπα και αποστέλλονται μέσω 

ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1033/2014.  

43. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ φόρου) ν.π. και Νομικών 

Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα των 

μετοχών που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και καταβάλλονται σε 

ημεδαπά φυσικά πρόσωπα.  

Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλεται από την εταιρία «Ελληνικό 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΑTHEXCSD), εφόσον πρόκειται για μερίσματα από 

αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται στον Ειδικό 

Λογαριασμό των Μερίδων Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ενώ εφόσον 

πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή 

παρακολουθούνται σε Λογαριασμούς Χειριστή για λογαριασμό πελατών του Χειριστή με 
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Μερίδα Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, καθώς επίσης αν πρόκειται για μερίσματα 

αλλοδαπών τίτλων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός του Συστήματος Άυλων Τίτλων 

(Σ.Α.Τ.), το ηλεκτρονικό αρχείο υποβάλλεται από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες 

θεματοφυλακής.  

Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν 

παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή, προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση 

του δικαιούχου και να πιστωθεί από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το εισόδημα 

αυτό στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας και των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΦΕ.  

44. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα μερίσματα μετόχων Α.Ε. με 

ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω 

συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που διανέμονται από τα κέρδη μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Ανωνύμων Εταιρειών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους, με 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής ν.π. 

(π.χ. ΕΠΕ-ΙΚΕ) για τα οποία γίνεται η χρήση του κωδικού 1 του ίδιου αρχείου. Τα 

μερίσματα αυτά δεν θα σταλούν και με τον κωδικό 1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα 

μερίσματα μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 3% που είναι και μέλη 

Δ.Σ. αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, 

τόκους και δικαιώματα.  

45. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα, αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο, προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική 

Συνέλευση και συνιστούν εισόδημα από μερίσματα (ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος).  

46. Με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών στα οποία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 είτε απαλλάσσονται φόρου και εισφοράς είτε 

καταβάλλεται για αυτά οικειοθελής παροχή, με συντελεστή 10% με την οποία εξαντλείται 

η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς και από την ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 μέσω της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται επίσης και τα μερίσματα αλλοδαπών 

πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογούνται ως άνω με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 και 

που καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα 

πλοία τους.  

47. Με τον κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της περ. 

β’ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα 

ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε 

μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Οι δικαιούχοι των εισοδημάτων 

αυτών αποδίδουν οι ίδιοι συνολικό ποσό φόρου με συντελεστή 10% με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς και από την ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013).  

48. Για τις ανάγκες προσδιορισμού φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα 

εισοδήματα του παραρτήματος 3 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), καθόσον με τις 
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διατάξεις του ΚΦΕ, δεν προβλέπονται ποσά που εκπίπτουν από τα εισοδήματα αυτής της 

κατηγορίας και οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με τις καθαρές. Η παρακράτηση 

φόρου στους τόκους γίνεται επί του ποσού των τόκων μόνο, μη συνυπολογιζομένου του 

τυχόν επιβαλλόμενου χαρτοσήμου. Στα εισοδήματα αυτά δεν παρακρατείται ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης.  

49. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των 

τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 

που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους 

υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 

4172/2013.  

50. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των 

τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες ή σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν απαιτείται η 

υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, 

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013. Η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου 

βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται επίσης για 

καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων και τόκους για τα οποία με την παρακράτηση του φόρου επέρχεται εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής 

οντότητας.  

51. Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων για τα 

κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του 

Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή της 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3995), καθόσον τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήματος καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και περαιτέρω δεν 

αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος).  

52. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αμοιβές με τους κωδικούς 38, 40, 47, 48, 50, 

51, 54, 61, 62, 63, 64 του αρχείου των μισθωτών και με τον κωδικό 5 του αρχείου των 

μερισμάτων, στη στήλη «Διάταξη νόμου με την οποία χορηγήθηκαν τα ποσά» θα 

αναγράφεται υποχρεωτικά η διάταξη και ο νόμος με βάση τον οποίο χορηγήθηκαν τα 

ποσά.  

 

Άρθρο 7 

Ημερομηνία υποβολής 

1. Για το φορολογικό έτος 2020 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 

29/3/2021. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από 

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.  

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία 

αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών 

βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού 

αριθμού καταχώρησης.  

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του 

αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).  

 

Άρθρο 8 

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής 

εμφανίζονται και εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:  

1. Το φορολογικό έτος.  

2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης TAXISnet.  

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.  

4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.  

5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.  

6. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.  

7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α ν. 4172/2013 προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

8. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

----------.---------- 

 

1150. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068 της 1/1.3.2021 «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών 

νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802)  
Για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων εκατόν είκοσι (120) κλινών νοσηλείας και 

κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα 

από 01.3.2021 έως και 30.04.2021 και για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85PGCd7VFTjB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYj3773WTPcZ-kwv9hdJJdHOjV5LPqHs6Kx2gsILQyGf
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εκατόν ογδόντα (180) κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του 251 

Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας 

για χρονικό διάστημα από 22.3.2021 έως και 30.04.2021 και για συναφείς ρυθμίσεις, 

βλ. την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18156 της 22/23.3.2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 

Υγείας “Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης 

φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για 

την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID” (Β’ 802)» (Β΄ 1140), κατωτ. αριθ. 1203. 

Με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας - Υγείας 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681 της 29/29.4.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 

Υγείας “Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης 

φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για 

την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/ Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’ 1140)» (Β’ 1821) 

ορίστηκε ότι: «1. Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Παραχώρηση των 

εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού 

Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών 

δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 802), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

18156/23.03.2021 όμοια κοινή απόφαση (Β’  1140), παρατείνεται από τη λήξη της 

έως και την 31.05.2021. 2. Για το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 

31.05.2021 το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη 

συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.» 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 86 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)» και του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 

ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 31).  

β. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση 

και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVSgCj-Vwo1tyUYb-NS6XSjweHejJ8K8Grsqb1zPXnMG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdKy2bMte74iu0NJpR777xHDzHlflyJUBllvqzUDqNQS
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γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

ε. Του α.ν. 1137/1946 «Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των 

αφορωσών το Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού-Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.» (Α’ 113).  

2. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).  

3. Την υπό στοιχεία 247153α/9.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 

Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).  

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 21170/27.03.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των 

θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού 

Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 

υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1075).  

5. Την υπό στοιχεία Β1α,B2α/οικ.12917/1.3.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της 

παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Υγείας, όσο και του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων του (1η ΥπΕ).  

6. Το γεγονός ότι, ενόψει της ανάγκης νοσηλείας ασθενών με κορωνοϊό COVID-19, 

κρίνεται επιτακτική η παραχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο των εγκαταστάσεων κλινών 

νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω των ειδικών συνθηκών πανδημίας για την 

αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Την παραχώρηση των εγκαταστάσεων 120 κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης 

φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για 

την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 01.3.2021 έως και 

30.04.2021.  

2. Ρητά σημειώνεται ότι οι δεσμευόμενες εγκαταστάσεις όλων των θαλάμων και κλινών 

νοσηλείας είναι δυνατόν να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες Μονάδων 

Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

(Μ.Ε.Θ.), δυνάμει απόφασης που λαμβάνει ο Σύνδεσμος- Συντονιστής της λειτουργικής 

διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 της παρούσας, κατόπιν συνεννόησης με 

τον Γενικό Διευθυντή - Συντονιστή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.  

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των ασθενών 

που έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό COVID- 19 σε εγκαταστάσεις, θαλάμους και κλίνες 

του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Ομοίως, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του 
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, εξειδικεύεται η διαδικασία, καθώς και 

τυχόν αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την παραπομπή των ασθενών στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.  

4. Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) αναλαμβάνει την ευθύνη της επιστημονικής 

και λειτουργικής διαχείρισης των προς διάθεση κλινών του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Προς τον σκοπό 

αυτό προβλέπεται ο ορισμός Συνδέσμου-Συντονιστή της παραπάνω λειτουργίας μεταξύ 

της 1ης Υ.Π.ε και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σε συνεργασία με την 1η Υ.Πε. Ο Γενικός Διευθυντής-

Συντονιστής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., πέραν της άσκησης των προβλεπόμενων στην κείμενη 

νομοθεσία αρμοδιοτήτων του, συνδράμει τον Σύνδεσμο-Συντονιστή του εδαφίου 1 της 

παρούσας παραγράφου στην άσκηση των καθηκόντων του.  

5. Ως Σύνδεσμος-Συντονιστής μεταξύ της 1η Υ.Πε και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ορίζεται ορίζεται, 

ο ιατρός Κοτιλέας Παναγιώτης Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος Διευθυντής της 

Διευθύνσεως Υγειονομικού του ΓΕΣ, που θα ασκεί τα καθήκοντά του αμισθί και θα 

συνεπικουρείται:  

α) από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ως συντονιστή και εποπτεύοντα τη διακομιδή των 

ασθενών και β) από τον Ιωάννη Μπαραμπούτη, Διευθυντή ΕΣΥ, ιατρό Παθολόγο, ως 

Επιστημονικά Υπεύθυνο.  

6. Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό 

και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό υλικό, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας του 

προσωπικού για την έναρξη λειτουργίας των θαλάμων νοσηλείας όσων έχουν προσβληθεί 

από τον κορωνοϊό COVID-19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας στις 

δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως εκάστοτε ισχύει.  

7. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των νοσηλίων. 

Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή για ασθενή νοσούντα από κορωνοϊό COVID-

19 με συνοδά ή μη νοσήματα, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

8. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από 

δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και θαλάμους με κλίνες αυξημένης 

φροντίδας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται το Ε.Κ.Α.Β., κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής 

του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών αυξημένης φροντίδας, 

καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών. 

 

----------.---------- 
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1151. ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 232 της 1/13.2021 «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021.» (Β΄ 804)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

(Α΄86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

ιδίως το στοιχείο β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.  

3. Τον υπ’ αρ. 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 L352/1/24.12.2013).  

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).  

5. Τον υπ’ αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 

1080/2006,όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 460/2020 και ειδικότερα 

την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού 1301/2013.  

6. Τον υπ’ αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί 

η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως 

ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MVaM2myDRKV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTFzP0x04YgkalDJjEg2CkAjIr1Uxrq_rqfFh6ke7-z_
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- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α΄184).  

9. Tις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α΄143).  

11. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 

4172/2013» (Α΄ 107).  

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄90), όπως ισχύουν. 

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).  

16. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής 

του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).  

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).  

18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄192).  

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

20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).  

21. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄4805).  

22. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).  

23. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).  

24. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).  
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25. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/ 2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 

39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την 

υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6877 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 

Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄341).  

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.3060 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄89).  

28. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο 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» (Β΄30).  

29. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄1).  
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30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ154/11.2.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 

προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021» (Β΄540).  

31. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 

προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β΄ 1135), όπως ισχύει. 

32. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ 

ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”» (Β΄5968), όπως ισχύει.  

33. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 

του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014, (Β΄2573)» (Β΄2857).  

34. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών 

διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 

4314/2014» (Β΄2784).  

35. Την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

36. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

37. Την υπό στοιχεία 2/48909/ΔΠΓΚ/1.3.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.  

38. Την υπό στοιχεία 24767/1.3.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη 

δαπάνη ύψους τετρακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (420.000.000) ευρώ για το τρέχον 

οικονομικό έτος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-

0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 

2310803020 «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς με νομική μορφή», η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες 

πιστώσεις του ΑΛΕ 2310803020, καθώς και με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 
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αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού», και δαπάνη σε βάρος του 

τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα 

και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 

ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες», ενώ δαπάνη ύψους εκατό 

τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών θα αντιμετωπιστεί από το διαθέσιμο υπόλοιπο 

της ΣΑ051/2, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της 

επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 

(COVID-19) για τον μήνα Ιανουάριο 2021.  

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε:  

α) σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης 

της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε  

β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  

3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, 

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία 

επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  

2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 

651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 

108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, 

καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης της περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, ενιαία 

επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι 

επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  
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α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων άλλης επιχείρησης,  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών 

του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της 

τελευταίας, 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει 

συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως 

άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου 

ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.  

4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,64% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας υπό στοιχεία 2008/C 14/02 

(C 14/6 της 19.1.2008), ήτοι -0,45, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.  

5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί στους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.  

6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) 

υπ’ αρ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των 

αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22/21.1.2000), και οι 

οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την 

οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης για την πρώτη του πώληση.  

8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην 

αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 

μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει 

το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση. η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού 

προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και 

ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 

9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που 

ορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού 651/2014.  

Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος:  
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α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους 

πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 

τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.  

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ.  

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.  

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.  

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, 

θεωρούνται μεγάλες.  

10. Κύκλος εργασιών αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:  

α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο 2020, 

ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Ιανουαρίου του 

2020,  

β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο 

του 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος 

εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Οκτωβρίου 2020,  

γ) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε 

ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως τα 

ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019, διαιρεμένα με δώδεκα (12),  

β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και 

έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2020, ως τα ακαθάριστα 

έσοδα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020,  

γ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε 

τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα 

έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020.  

δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).  

12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά 

δεδομένα που υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τις 

επιχειρήσεις στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπό στοιχεία 

ΓΔΟΥ154/11.2.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Β΄540). Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που δηλώνονται στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», η επιχείρηση έχει υποβάλει 
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τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά 

δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις 

επιχειρήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

απόφασης.  

Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 

για τις οποίες το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 

και Μαρτίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του πρώτου 

τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του 

άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του 

άρθρου 4, η διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα 

ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.  

Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 

για τις οποίες το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τέταρτου 

τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του 

άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του 

άρθρου 4, η διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα 

ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:  

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) οι Οργανισμοί 

Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 

«Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών 

λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).  

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 

ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες 

έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 

ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:  

αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,  

ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, 

διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς 
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επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης 

κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 

διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της 

επόμενης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3.  

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι 

κριτήρια:  

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, 

έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν 

υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 154/11.2.2021 απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 540). «Κατ’ εξαίρεση, 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 

που δήλωσαν έως την 24η Φεβρουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή “Τα Έσοδά μου”, που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής, στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, οι οποίες δεν έχουν 

υποβάλει έως την ως άνω ημερομηνία την εκδήλωση ενδιαφέροντος του προηγούμενου 

εδαφίου».  

Το τελευταίο εδαφ. προστέθηκε με την παρ. 1 της απ.  Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 289 της 10/10.3.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα 

Ιανουάριο 2021” (Β’ 804)» (Β’ 946)  

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο 

υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:  

αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 

έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019,  

ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 

έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 

31η Δεκεμβρίου 2020.  

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία 

ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό 

μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή 

μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.  

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της 

παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο 

της ΑΑΔΕ.  

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mho8ZjhPkGl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWR-uulXPwXSh3T3ceMitNNN_iUEaSq6ZeqQ-u9NLpAR
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αα) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ο κύκλος εργασιών μηνός 

Ιανουαρίου 2021 όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠA, παρουσιάζει μείωση 

κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο 

κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από διακόσια (200) ευρώ. Επιπλέον των 

ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η 

Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση 

του κύκλου εργασιών το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.  

ββ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες, τα ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως αυτά έχουν δηλωθεί 

στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% 

τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα 

έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από διακόσια (200) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω 

κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 

και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 

2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων 

εσόδων το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.  

Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση των 

ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα έσοδα 

αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με 

μηδέν. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου 2021 είναι 

αρνητικά.  

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 

έως και την 31η Ιανουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 

31η Δεκεμβρίου 2020, και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν 

από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι 

μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

04.01.2021, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων 

εσόδων τους.  

Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 

92.00 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών», 

καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε 

αυτόν, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού», 

ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση» και 

92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση» ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 

από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και οι οποίες άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής 
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στο ΦΠΑ (ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή απαλλασσόμενες ή το 

αντίστροφο) εντός των ετών 2019 ή 2020, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου 

εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.  

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α΄137).  

ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.  

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη 

διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,  

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του 

Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και  

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 

της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:  

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και  

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο 

ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 

υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  

β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην 

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι 

δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, 

και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/13, 

δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού 

για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:  

αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από 

τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, ή αποτελεί την κύρια 

δραστηριότητα βάσει ενεργού κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει 

συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και  

ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των 

δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους 

τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 4 

Ύψος ενίσχυσης 

1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:  
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α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ: Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών 

αναφοράς - κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εκροών 

εισροών] - [αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]  

όπου:  

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως 

ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου 

2021, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, 

θεωρείται για τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης ίσος με μηδέν. 

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών 

ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου 

φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το 

συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά 

εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 

2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά 

εκροών εισροών είναι μεγαλύτερη του 60%, θεωρείται ίση με 60%.  

γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού 

σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι βρίσκονταν σε 

προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Ιανουαρίου 

2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το 

ποσοστό των ημερών του Ιανουαρίου 2021 που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε 

εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.  

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ: Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα 

έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εσόδων - εξόδων] - [αποζημιώσεις 

εργαζομένων σε αναστολή]  

όπου:  

αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021 και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, 

όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα 

Ιανουαρίου 2021, όπως έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

είναι αρνητικά, θεωρούνται για τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης ίσα με μηδέν.  

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 

047 δήλωσης Ε3) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019, διαιρεμένων 

με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019. Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά έξοδα 

(κωδικός 580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε εργαζομένους 

(κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων κατά το μέρος που 

αφορά δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής δήλωσης Ε3). Σε 

περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 10% ή τα 

συνολικά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά, θεωρείται ίση με 10%. Σε 

περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μεγαλύτερη του 60%, 

θεωρείται ίση με 60%.  

γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού 

σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι βρίσκονταν σε 
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προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Ιανουαρίου 

2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το 

ποσοστό των ημερών του Ιανουαρίου 2021 που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε 

εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.  

Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, για τον 

υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων, κατά 

περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.  

2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι 

κατώτερη των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της 

παρούσας:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙV, όπως 

αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, 

είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

04.01.2021:  

αα) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα 

εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021,  

ββ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) 

έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,  

γγ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω 

των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021,  

δδ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 

είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021.  

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ.  

3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, η ενίσχυση που 

προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 

των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν 

απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν διαθέτουν 

ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 

δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.  

 

Άρθρο 5 

Έλεγχος σώρευσης 

1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το 

συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του 

τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως 
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αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου 

οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν 

δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ, σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 

(225.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.  

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, 

το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2019-

2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν 

δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, και για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και 

το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε 

να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής 

αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις 

που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας 

και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό 

ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια 

των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές 

μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου 

το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω 

όρια.  

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της 

τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.  

5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται 

στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Με την παρ. 3 της απ.  Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 

ΓΔΟΥ 289 της 10/10.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
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διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021” 

(Β’ 804)» (Β’ 946) ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 

ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων (Β’ 804), η οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει 

τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 

154/10.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Β’ 540), όπως ισχύει, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον 

έως την 24η Φεβρουαρίου 2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», που λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

της ΑΑΔΕ. Η νέα αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 

της υπό στοιχεία υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης». 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας 

προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί 

εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).  

2. «Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 18η Μαρτίου 2021».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ.  Υπουργών Οικονομικών 

- Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 289 της 10/10.3.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα 

Ιανουάριο 2021” (Β’ 804)» (Β’ 946). 

3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία 

και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά 

περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των 

ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη 

χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί 

την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων 

στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό 

προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται 

αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την 

επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική 

εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.  

6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 

πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή 

αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mho8ZjhPkGl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWR-uulXPwXSh3T3ceMitNNN_iUEaSq6ZeqQ-u9NLpAR
https://www.aade.gr/mybusinesssupport
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mho8ZjhPkGl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWR-uulXPwXSh3T3ceMitNNN_iUEaSq6ZeqQ-u9NLpAR


318 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την 

έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο 

αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει 

από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.  

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 

5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου 

επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της 

ΑΑΔΕ.  

3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία 

που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:  

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούσαν 

κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 εργαζόμενους, των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα 

στοιχεία των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο 

ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 

IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική 

πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 

επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την 

οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούσαν κατά 

την 1η Ιανουαρίου 2021 εργαζόμενους, των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος 

των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) 

σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

γ) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούσαν κατά 

την 1η Ιανουαρίου 2021 εργαζόμενους και νομικών προσώπων, σε ηλεκτρονική μορφή, 

με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 

(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού 

λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή 

της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα 

Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.  

δ) Συγκεντρωτική κατάσταση των ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούσαν κατά την 

1η Ιανουαρίου 2021 εργαζόμενους και νομικών προσώπων, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, 

το πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους 
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(ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12- 3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος.  

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ 

1. Για ενισχύσεις προς ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2021 εργαζόμενους, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 

Επενδύσεων, η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 

αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής, μεταφέρει 

(άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο 

στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 

4222 890 και τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται 

στην Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).  

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδει ειδική 

εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την 

πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την 109/12.3.2019 πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 0000 

0242 4222 890 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση 

της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς του τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 

0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.  

Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή 

τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε πίστωση των εμπορικών 

τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που 

ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.  

Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που 

επιτυχώς πληρώθηκαν βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, αποστέλλεται στην 

ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» προκειμένου να συνοδεύσει 

το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.  
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2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με IBAN GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως 

έσοδα του ΠΔΕ.  

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να 

διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση 

του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, 

ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, 

δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό 

και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση 

πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2021 (ΣΑΕ),  

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7,  

γ) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το 

λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από τον τακτικό προϋπολογισμό 

1. Για ενισχύσεις προς λοιπές ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2021 εργαζόμενους και τα νομικά πρόσωπα, οι οποίες θα βαρύνουν τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, η ηλεκτρονική μορφή της 

αναλυτικής κατάστασης της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή 

τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται, μέσω 

της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, 

ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 

200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του 

ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 

1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται 

στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το 

ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα 
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με την 109/12.3.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με 

τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών 

δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, 

μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών 

και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση 

του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται 

ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.  

3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον 

ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού 

Προϋπολογισμού.  

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να 

διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση 

του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, 

ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, 

δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό 

και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού 

εντάλματος,  

γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7,  

δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Άρθρο 10 

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης 
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1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης 

του επιπέδου απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.  

2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως 

αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.  

3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος 

χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει 

οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.  

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που 

επιστρέφεται, αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες 

δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.  

5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της 

επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet 

/ ο λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός 

Ρύθμισης και Πληρωμή». 

6. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στα έσοδα του 

Κρατικού Προϋπολογισμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που 

θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.  

7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι 

γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.  

8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης της παρ. 

1 του παρόντος άρθρου η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 

2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 

2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο 

απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υψηλότερο από 

αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 

η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 

2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο 

όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον 

αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή 

κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 

συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι 

οικειοθελείς παραιτήσεις.  

 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η 

Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των 

στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που 

είχε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά 

την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση 
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υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021 το 

επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο 

όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον 

αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ή 

κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 

συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι 

οικειοθελείς παραιτήσεις.  

2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η 

Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, 

το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα 

δοθούν από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.  

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους 

πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.  

4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη 

πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων 

χορήγησης της ενίσχυσης.  

5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή 

άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση 

του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση 

επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που 

τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία.  

6. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος - λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται 

να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 

αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια 

όργανα.  

7. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από 

άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των 

δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα 

διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 

αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 

πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  

8. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος-λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει 

το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:  

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, 

ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα 

αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,  
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β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο 

μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο 

εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.  

 

Άρθρο 12 

Υποχρέωση διαφάνειας 

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της 

παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την 

διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην 

υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). 

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της 

ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.  

 

Άρθρο 13 

Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ 

1. Η δράση, κατά το μέρος που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, 

χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΑ051/2 και μέρος αυτής θα ενταχθεί, 

μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους Κανονισμούς 2013/1303 και 

2013/1301 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020.  

2. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που χρηματοδοτείται από το ΕΠ και 

επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της δράσης σε συγκεκριμένο για το σκοπό τραπεζικό 

λογαριασμό, χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του 

επιχειρησιακού προγράμματος.  

3. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2013/1303, είναι η ΓΔΟΥ 

του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική 

εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των 

δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, 

καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, 

αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί 

από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων 

Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.  

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή 

και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς 

διαδρομής ελέγχου.  

4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:  
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α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για 

την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο 

ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας, καθώς και τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού Πλαισίου,  

β) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως 

«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης,  

γ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο 

πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις 

διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις 

διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και 

συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/ el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.  

 

Άρθρο 14 

Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της 

διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της 

ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν 

υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων 

ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της 

παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η εν 

λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του 

Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας, 

καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα 

προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.  

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών 

κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως 

στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.---------- 
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1152. ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1036 της 23.2/2.3.2021 «Καθορισμός των απαιτούμενων 

στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη 

Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ 

καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού 

χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 

“Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες διατάξεις” (Α’ 17).» (Β΄ 817)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 28 και ιδίως την περ. α’ της παρ. 3 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 

Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 

δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).  

2. Τον ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει.  

3. Το άρθρο 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149),όπως ισχύουν.  

4. Τον ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.  

6. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 

(Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).  

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

10. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

11. Α. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

Β. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη». 

(Β’ 4805).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eWPqcY2cABd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRMcuRifJ6Ro-lz9JjtMiEIWueroyd0Pyl50YE0USEfK
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12. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 

(Α’ 94), όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 41.  

13. Την υπ’ αρ.1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

14. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 3 του 

άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17). 

15. Την υπό στοιχεία Α.1269/14-12-2020 (Β’ 5503) απόφαση δυνάμει της οποίας 

προσδιορίστηκαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης 

από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

16. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τα άρθρα 1,2,4 και 5, της παρούσας 

απόφασης.  

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση παρατείνονται μέχρι και την 31-5-2021 οι προθεσμίες 

καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις 

Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1-1-2021 

έως 31-1-2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα 

βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων 

Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31-1-2021 και την 28-2-2021 για τους 

κομιστές αξιογράφων.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Υπαγωγής 

Επιχειρήσεις-Κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία 

αξιόγραφου και από τη δημοσίευση του ν.  4772/2021(Α’  17) δεν δραστηριοποιούνται σε 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
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στην υπό στοιχεία Α.1022/2021(Β’ 516) απόφαση και εφόσον το σύνολο της αξίας των 

αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.  

Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου 

φορολογικού έτους 2019 σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως ακολούθως:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές 

που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες 

δηλώσεις ΦΠΑ., όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των 

οικείων φορολογικών περιόδων.  

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., 

λαμβάνονται υπόψη: βα) Τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος 2019, όπως 

έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες έχει παρέλθει η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. ββ) Με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά 

αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση για όσες δεν έχει παρέλθει η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω 

στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί. βγ) Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε 

δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019 ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών 

υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του 

έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.  

Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο 

κομιστής έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα της 

περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις αυτές.  

 

Άρθρο 3 

Εξαιρέσεις 

Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται:  

Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), και που,  

- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της υπό 

στοιχεία Α.1022/2021(Β’ 516),  

- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία 

Α.1022/2021(Β’ 516), και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% 

για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

έτους 2019.  

- είτε ιδρύθηκαν μετά την 1.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των 

Παραρτημάτων 1 και 2 της απόφασης Α.1022/2021(Β’ 516).  
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Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση 

του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του 

κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία 

Α.1269/2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού 

Οικονομικών.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά - ευεργετήματα 

1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 5/3/2021.  

2. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 

2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής 

στα ευεργετήματα της περ α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) και 

ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου, τον αριθμό και την ημερομηνία 

έκδοσης αυτού, το ποσό, και το πιστωτικό ίδρυμα της περ β’ της παρ. 1 του άρθρου 28 

του ν. 4772/2021 (Α’ 17), καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό 

έτος 2019, όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και 

μεταφέρεται στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους 

επιχειρήσεις της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2. 

3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών 

της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές 

είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.  

 

Άρθρο 5 

Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην 

ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 

(Α’ 17) για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 διαβιβάζουν στην 

ΑΑΔΕ κατόπιν αιτήματός της στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που έχουν 

γνωστοποιηθεί σε αυτά δυνάμει των ως άνω διατάξεων και ιδίως το ΑΦΜ του εκδότη, τον 

αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή 

IBAN του εκδότη.  

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς 

συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της 

«Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1153. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 7078/323 της 26.2/2.3.2021 «Παράταση 

προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών 

επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 819)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 

εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020» (Α’ 209).  

5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021» (Α’ 251).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), 

όπως ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ksL8yb8zbBh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ75h25eVYbLOwRnkjAnPMcmOJOtnGrR8BKuXBoR39n0
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α’ 123).  

12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

13. Την υπό στοιχεία A.1015/25-01-2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 246).  

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

15. Την υπό στοιχεία οικ. 7097/326/15.2.2021 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών 

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής 

των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 28/2/2021 

καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, 

παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής 

των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και 

επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά 

η δόση.  

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα υπαγωγής 

Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:  

α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 

απασχόληση,  

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
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εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.  

 

Άρθρο 3 

Απώλεια ευεργετημάτων 

1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της 

παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους 

και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την 

ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει 

αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την 

ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη 

δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η 

σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

----------.---------- 

 

1154. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 9500/322 της 2/2.3.2021 «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TXAtyC_EF0x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQOXkmOBj2jgTcGv9RUnJmNdAjUjLmwbbD27WlZbYmSJ
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διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).  

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.  

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.  

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.  

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

18. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει.  
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19. Την υπ’ αρ. οικ. 4374/131/30-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά 

τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β’ 345), όπως ισχύει.  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.» 

(Β’ 648), όπως ισχύει.  

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

1 Mαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.» 

(Β’ 793).  

22. Την υπ’ αρ. 8868/453/25-2-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

23. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις  - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021, ένεκα της 

απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι 

εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της 

Χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.  

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη η οποία 

ανέρχεται έως το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200.000.000,00€) και βαρύνει 

τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

οικονομικού έτους 2021 στον ΕΦ 1033-5010000000 ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:  

 

Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον 

μήνα Μάρτιο 2021, ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα 

Μάρτιο 2021 

 

Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων 

αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας 

αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο 
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Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 

2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που 

έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Μάρτιο 2021.  

2α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις λήγουν 

μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με 

εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας του 

διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα 

χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική 

αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το 

είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις  - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται από το 

«Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του 

ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 

του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής 

απόφασης, και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.  

3α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις 

εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, 

δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν 

τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να 

παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α’ 55/11.03.20)» στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να 

προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 

100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων 

δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις 

εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα 

οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.  

γ. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις εξαιρέσιμες 

δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 

τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας 

αρχής, είτε ως πληττόμενες, κατά τα οριζόμενα για τις επιχειρήσεις των οποίων 

αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στην παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου 

Β.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν 

σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη 

έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο 
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αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της 

από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α’ 90). Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης δεν 

δύνανται να ενταχθούν οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή στον 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό 

διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 

αυτή είναι άκυρη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που πλήττονται για τον μήνα Μάρτιο 2021 

 

«Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

των εργαζομένων τους 

1α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της 

παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 

2021:  

i. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, ή και  

ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 

των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.  

β. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, 

ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 

31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να δύνανται να θέτουν σε αναστολή 

ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η 

Ιανουαρίου 2021, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη 

την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην 

παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 

31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 

2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 

υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.  
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γ. Από 1/3/2021, για τις επιχειρήσεις με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ: 85.10.10.00, 

85.20.10.00, 85.31.00.00 και 85.31.10.00, δεν εξετάζονται τα κριτήρια της περ. β και 

δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους κατά τα 

οριζόμενα στην περ. α και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».  

Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. Α της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 13179 της 

26/29.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/ 2-3-2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021” (Β’ 821).» 

(Β΄ 1200). Με την δε περ. Ε. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η 

υπ’ αρ. οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Μάρτιο 2021» (Β’ 821).» 

 

Άρθρο 2 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - 

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών 

συμβάσεων εργασίας 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο 

χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 

αυτή είναι άκυρη.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που 

κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο 

2021, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να 

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε 

περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε 

διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα 

που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.  

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής 

της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά 

τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η 

σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, που είχαν 

τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 31η Μαρτίου 2021. 

Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0GacZUTTvI62m2VB8QwkvURAmMs7e2kcpj1w5K-NxI
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εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και 

την 31η Ιανουαρίου 2021.  

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της 

αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο 

που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική 

αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος 

ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της παρούσας, και έχουν 

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 

δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε 

κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Μαρτίου 2021.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου:  

α. Δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή. Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται 

να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των οποίων η αναστολή 

σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για 

κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά το 

χρονικό διάστημα της ανάκλησης.  

β. Υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν 

έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το 

σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 8689/198/25-2-2021 (Β’ 756) κοινή 

υπουργική απόφαση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις 

περιπτώσεις των κεφαλαίων Α και Β 

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76), κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00€) 

που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες.  
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2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 

4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη 

φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού 

διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β της παρούσας, προβαίνουν είτε 

σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 

αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η 

αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε 

αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη 

φορά κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη 

τους.  

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων 

και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο 

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν 

μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου 

ακινήτου.  

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων 

οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, 

δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν 

επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων 

της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.  

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης 

της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την 
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προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε 

αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.  

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της προσωρινής 

ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της υποβληθείσας δήλωσης. Η προαναγγελία αυτή 

πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της 

μεταβολής.  

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως 

και την 3η Μαρτίου, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών δύνανται να 

υποβληθούν από 3/3/2021 και έως 7/3/2021.  

5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη 

δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης 

εργασίας, και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους 

του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Γενικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη 

αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της 

καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω 

καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  
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4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία 

εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού 

του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 

Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 

IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό 

ποσό ανά δικαιούχο -εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 

προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 

κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. 

Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, 

προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 

πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του 

λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως 

έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.  

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη 

ΔΙΑΣ ΑΕ.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό 

κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 

επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα 

ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  
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β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 2 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 

δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

Το παράρτημα Α τροποποιήθηκε όσον αφορά τους ΚΑΔ 55.30, 93.11, 93.12 και 

96.02 και προστέθηκαν οι ΚΑΔ 85.10 και 88.91 με την περ. Β της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 13179 της 26/29.3.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/ 2-3-2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες 

του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021” (Β’ 821).» (Β΄ 1200). Με την δε 

περ. Ε. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 9500/322/2-

3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821).» 

Το παράρτημα Β τροποποιήθηκε όσον αφορά τους ΚΑΔ 47.52, 47.65, 47.89, 47.99 

και 88.91 και προστέθηκε ΚΑΔ 86.90.13.02 με την περ. Γ της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 13179 της 26/29.3.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 9500/322/ 2-3-2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες 

του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021” (Β’ 821).» (Β΄ 1200). 

Το δε τελευταίο εδάφιο του εισαγωγικού κειμένου πριν από την παράθεση της λίστας 

ΚΑΔ του άνω παραρτήματος Γ αντικαταστάθηκε από την περ. Δ ιδίας άνω απ. ως 

ακολούθως «Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η 

Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η 

Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από 

την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες 

πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο 

από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0GacZUTTvI62m2VB8QwkvURAmMs7e2kcpj1w5K-NxI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0GacZUTTvI62m2VB8QwkvURAmMs7e2kcpj1w5K-NxI
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αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 

Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 

2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 

υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.» 

Με την δε περ. Ε. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 

9500/322/2-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 

2021» (Β’ 821).»  

 

----------.---------- 

 

1154A. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

Φ.251/22933/Α5/21 της 2-3-2021 «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας 

υποβολής των Αιτήσεων Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις 

πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021» 

(Β΄826) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και λοιπές διατάξεις» (Α' 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 

100 του ν. 4610/2019 (Α' 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 

του ν. 4635/2019 (Α' 167) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4777/2021 (Α' 25), του 

άρθρου 4 Α του ιδίου νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 

4610/2019 (Α' 70), του άρθρου 13 Γ του ιδίου νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 166 του ν. 4635/2019 (Α' 167) και με το άρθρο 8 του ν. 4777/2021 (Α' 25), καθώς 

και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019 (Α' 70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α' 32), 

β) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 

του ν. 4610 (Α' 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 (Α' 25), 

γ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 (Α' 25), 

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121), 

ε) της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.02.2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές 

εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής,...» (Β' 643), όπως τροποποιήθηκε με 

την υπό στοιχεία Φ.251/159037/Α5/20.11.2020 (Β' 5158) όμοια, 

στ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση 

αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8163M8JqUp0l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTjUnUnrmSp8ijeo7R1WlP6CB4kZqJjKDyNbfw-u8xbu
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αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των 

Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), 

των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της 

Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 

και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020 και εφεξής» (Β' 1904 και 1940 Β' Διορθώσεις Σφαλμάτων), 

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98). 

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/122/22865/Β1/26-02-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 

Τον καθορισμό του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων Δηλώσεων των 

αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του 

Επαγγελματικού Λυκείου, έτους 2021, ως ακολούθως: 

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

1. Ως προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή 

στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 

ορίζεται το χρονικό διάστημα από 8/3/2021 ως 19/3/2021. 

Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που 

έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 

2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους. «Η ανωτέρω προθεσμία 

παρατείνεται έως και την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, λόγω της αυξημένης σεισμικής 

δραστηριότητας που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές και εξαιτίας των έκτακτων 

υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα.». 

Η μέσα σε «» περίοδος προστέθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων Αριθμ. Φ.251/31754/Α5/21 της 19/23-3-2021 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/22933/Α5/26.2.2021 απόφασης της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων “Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής 

των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 

του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021” (Β’ 826)» (Β΄1137). 

2. Η υποβολή των Αιτήσεων Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις 

πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει 

στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο. Για 

τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής θα εκδοθεί σχετική αναλυτική εγκύκλιος. 

 

----------.---------- 
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1155. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 9341/317 της 1/3.3.2021 

«Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας 

έως 29 ετών» (Β’ 842)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 83 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).  

2. Την παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, 

σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 205).  

3. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (70 Α’), 

όπως ισχύει.  

4. Το άρθρο 18 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), όπως ισχύει.  

5. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν. 2690/1999, (Α’ 45), 

όπως ισχύει.  

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως 

ισχύει.  

7. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 131).  

8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).  

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 

ισχύει.  

10. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει.  

11. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων 

της και άλλες διατάξεις» (Α’ 205), όπως ισχύει.  

12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’  98), όπως διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  
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14. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).  

15. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145).  

16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192).  

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).  

19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

21. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 

μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).  

22. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

23. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).  

24. Την υπό στοιχεία 53684/EΥΘΥ460/18-5-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014» (Β’ 948), όπως ισχύει.  

25. Την υπ’ αρ. C(2014)/10128 final/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως 

ισχύει.  

26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση 

του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως ισχύει.  
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27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Συμβουλίου, όπως ισχύει.  

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016), όπως τέθηκε σε εφαρμογή την 

25η Μαΐου 2018.  

29. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β’  5968) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 110427/ 

EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014- 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί 

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»” (Β’ 5968).  

30. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/08-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση 

«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 

παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784), όπως ισχύει.  

31. Tην υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία 

συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα 

ΚΠΑ.  

32. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Νέος Κανονισμός 

Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

33. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Ορισμός μελών στις 

Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).  

34. Την υπ’ αρ. 3449/17-7-2020 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  

35. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, όπως ισχύει.  

36. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.  

37. Την υπ’ αρ. 633/12-1-2021 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, που διαβιβάστηκε στην 

υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. 2340/90/15-1-2021 έγγραφο του ΟΑΕΔ.  

38. Το υπό στοιχεία 77998/ΕΥΚΕ 2700/22-7-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το 

οποίο η χρηματοδότηση δράσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας βάσει του άρθρου 83 
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του ν. 4368/2016, εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

39. Την υπ’ αρ. 665/18-2-2021 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα 

Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (ΑΔΑ: 

Ψ6ΔΟ46ΜΤΛΡ-Σ1Ζ).  

40. Τις υπ’ αρ. 175/19-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΟΜ4691Ω2- Ζ94), 481/22-2-2021 (ΑΔΑ: 

63ΠΓ4691Ω2-ΑΤΙ), 272/ 22-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΗΑ4691Ω2-Ψ7Ε), 139/19-2-2021 (ΑΔΑ: 

9ΘΔΣ4691Ω2-Χ8Λ), 265/19-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΨΖΑ4691Ω2- ΒΟΞ), 299/19-2-2021 (ΑΔΑ: 

61434691Ω2- ΝΟΗ) και 161/19-2-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΞΔ4691Ω2-Χ55) αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης, των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ.  

41. Την υπ’ αρ. 10500/22-2-2021 βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.  

42. Την υπ’ αρ. 7647/363/22-2-2021 (ορθή ανακοινοποίηση) εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως 

δεκαέξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (16.500.000,00 €), σε βάρος του ΠΔΕ 

ΣΑΕ 334/1 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια 

Βίου Μάθηση 2014-2020», και καταμερίζεται ως εξής:  

Για το έτος 2021: 10.000.000 ευρώ  

Για το έτος 2022: 6.500.000 ευρώ,  

αποφασίζουμε:  

 

Την υλοποίηση της δράσης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 

ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», σύμφωνα με τα ακόλουθα:  

 

Άρθρο 1 

Ταυτότητα της δράσης 

1. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα της χώρας είναι η ανεργία που παρουσιάζει 

αυξητική τάση και έχει οδυνηρές συνέπειες για το άτομο και την κοινωνία. Αφενός, οι 

άνεργοι νέοι, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι στερούνται εργασιακής εμπειρίας 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αφετέρου, οι 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συναντούν δυσκολίες στην πρόσληψη νέου σε ηλικία 

προσωπικού, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας εξαιτίας της πανδημίας 

(Covid-19), σύμφωνα με τις οποίες καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη παροχής 

υπηρεσιών εξ αποστάσεως (π.χ. υπηρεσίες e-shop) από πληθώρα επιχειρήσεων, η 
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ταυτόχρονη ενίσχυση και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρείται αναγκαία κι 

απαραίτητη.  

Η εν λόγω δράση προσβλέπει τόσο στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος 

ενισχύοντας ψηφιακές δεξιότητες, όσο και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων 

ανέργων ενισχύοντας σημαντικά την ψηφιακή οικονομία.  

2. Ειδικότερα η δράση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 5.000 

ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής 

κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και 

παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η 

είσοδός τους στην αγορά εργασίας.  

3. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις του άρθρου 5.  

4. Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:  

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας.  

β) Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν 

από τον α’ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα 

εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή, όπως περιγράφεται στα άρθρα της παρούσας.  

γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών 

(3) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων 

του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/επιχειρήσεις αντίστοιχα, σύμφωνα με 

τη ροή που περιγράφεται στην παρούσα.  

 

Άρθρο 2 

Πλαίσιο ένταξης – Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες δαπάνες 

1. Η δράση εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» 2014- 2020, με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και εμπίπτει: α) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 

«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών», β) στον 

Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 

της κινητικότητας των εργαζομένων», γ) στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8iiΥ «Βιώσιμη 

ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και των νέων από 

περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για 

τη Νεολαία» και δ) στον Ειδικό στόχο Ι «Αύξηση της Απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων 

εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας έως 29 ετών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.  
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2. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δράσης ανέρχεται στα δεκαέξι εκατομμύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (16.500.000,00 €), βαρύνει το ΠΔΕ, ΣΑΕ 334/1 του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και 

καταμερίζεται ως εξής:  

Για το έτος 2021: 10.000.000 ευρώ  

Για το έτος 2022: 6.500.000 ευρώ.  

 

Άρθρο 3 

Φορείς υλοποίησης της δράσης 

1. Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης ορίζεται η 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

2. Δικαιούχος της δράσης ορίζεται ο ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή 

των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα 

ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας των παρόχων/επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους 

παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των αποζημιώσεων στους 

ωφελούμενους/ασκούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.  

3. Ο Δικαιούχος της δράσης ΟΑΕΔ, μετά τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης της ΕΥΔ 

του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη της δράσης στο 

ΕΠ, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία καθώς και τα 

σχετικά έγγραφα, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση.  

Η δράση υλοποιείται με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τον ΟΑΕΔ.  

 

Άρθρο 4 

Περιεχόμενο και διάρκεια της δράσης 

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες και αφορά στην τοποθέτηση σε 

παρόχους/επιχειρήσεις, ανέργων που έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών, δίνοντας στους 

ασκούμενους/ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.  

Μετά τη λήξη της δράσης ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης 

της δράσης.  

 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Πάροχοι θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 

5.1. Πάροχοι/επιχειρήσεις  



351 

 

5.1.1. Στη δράση εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε 

κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο 

ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.  

Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στη δράση εφόσον ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους 

απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο του ψηφιακού 

μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές 

βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός 

και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, τρόποι χρήσης των κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο 

επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου) για τουλάχιστον ένα (1) έτος.  

5.1.2. Ο πάροχος/επιχείρηση ορίζει επόπτη - επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας, που δύναται να είναι ο επιχειρηματίας ή άλλος εργαζόμενος με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος απασχολείται στην τρέχουσα 

θέση εργασίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος ή απασχολήθηκε σε διαφορετικό εργοδότη 

μερικώς ή αποκλειστικά στο αντικείμενο που θα ασκηθεί ο ωφελούμενος/ασκούμενος για 

τουλάχιστον ένα (1) έτος.  

Κατά την αίτηση ο πάροχος/επιχείρηση επισυνάπτει δικαιολογητικά που να 

αποδεικνύουν την ανωτέρω συσχέτιση (βεβαίωση εργοδότη για την εμπειρία του 

εργαζομένου-επόπτη, υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου-επόπτη εάν η προϋπηρεσία του 

αποκτήθηκε σε άλλον εργοδότη, υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματία όταν ο ίδιος είναι ο 

επόπτης).  

5.1.3. Οι πάροχοι/επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα:  

(i) Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό: μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) 

ωφελούμενο/ασκούμενο.  

(ii) Πάροχοι/επιχειρήσεις με προσωπικό:  

α. 1-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.  

β. 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.  

γ. 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τέσσερις (4) ωφελούμενους/ασκούμενους.  

δ. 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έξι (6) ωφελούμενους/ασκούμενους.  

ε. 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους/ασκούμενους.  

στ. Άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για αριθμό ωφελούμενων / ασκούμενων 

ίσο με ποσοστό 25% επί του αριθμού του προσωπικού τους.  

Ο αριθμός του προϋπάρχοντος προσωπικού υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό 

απασχολουμένων του παρόχου/επιχείρησης ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής 

τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  

5.1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση 

είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το μήνα πριν την 

ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
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(ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής 

απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.  

5.1.5. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:  

α. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.  

β. Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής 

απασχόληση  

γ. Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων 

παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.  

δ. Η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 38 του ν. 4488/ 2017 (Α’ 137).  

ε. Η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα.  

στ. Η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α. Κ.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος/επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στη δράση θα 

πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στη δράση.  

5.1.6. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

διαπιστωθεί ότι υπάρχει μείωση προσωπικού α) κατά το μήνα πριν την ημερομηνία 

υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή/και β) μετά την 

ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έως την ημερομηνία αξιολόγησης, ο 

αξιολογητής προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:  

α. Ελέγχει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος/επιχείρηση έχει 

προβεί σε νέα πρόσληψη προσωπικού,  

β. Ενημερώνει τον πάροχο/επιχείρηση, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει 

πρόσληψη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για την υποχρέωση κάλυψης της μείωσης προσωπικού και 

την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζοντας προθεσμία πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών.  

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται. Σε κάθε 

περίπτωση η κάλυψη της μείωσης προσωπικού πρέπει να γίνει πριν την έκδοση εγκριτικής 

απόφασης υπαγωγής του παρόχου/ επιχείρησης στη δράση.  

5.1.7. Δεν θεωρείται ως μείωση προσωπικού:  

α. Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης.  

β. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) 

που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη 

πράξη).  

γ. Η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.  

δ. Η οικειοθελής αποχώρηση.  

ε. Η φυλάκιση και ο θάνατος.  
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στ. Η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας 

αλλοδαπών εργαζόμενων.  

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά όταν τους ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 

κατά την αξιολόγηση, με ηλεκτρονικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχει 

δημιουργήσει η πανδημία (Covid-19) και την ανάγκη αποφυγής προσέλευσης κοινού στις 

Υπηρεσίες.  

5.1.8. Στη δράση δεν εντάσσονται:  

α. Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, 

από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).  

β. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος:  

i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 60201/Δ7.1422/20-12-2019 υπουργική 

απόφαση (Β’ 4997), όπως ισχύει - ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή 

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που 

αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους.  

Ο δυνητικός πάροχος/επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει 

υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.  

γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 “Ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων”. Κατά την υποβολή της αίτησης 

υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 

αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και η πρόσβαση 

στους χώρους εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.  

δ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.  

ε. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.  

στ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ζ. Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση 

συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.  

η. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.  

θ. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη (ενδεικτικά: ασφαλιστές, λογιστές, 

πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) οι οποίες δεν διαθέτουν 
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διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των 

ωφελουμένων.  

ι. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα λάβει 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ο ωφελούμενος (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται 

με άλλη επιχείρηση.  

ια. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής 

ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους 

ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο 

οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον καλύψουν τον 

αριθμό του προσωπικού που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.  

ιβ. Κάθε νομική οντότητα που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα.  

ιγ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα 

αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.  

ιδ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων 

και τυχερών παιγνίων.  

5.2. Ωφελούμενοι/Ασκούμενοι  

5.2.1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 5.000 άνεργοι νέοι, απόφοιτοι 

τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν 

ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό 

Μάρκετινγκ (Digital Marketing) και διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Η θεωρητική κατάρτιση δύναται να είναι μέρος προγράμματος κατάρτισης εφόσον οι ώρες 

κατάρτισης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (Ψηφιακό Μάρκετινγκ) είναι τουλάχιστον 50.  

5.2.2. Από τους ανωτέρω εξαιρούνται:  

α. άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική 

άσκηση/μαθητεία στο αντικείμενο του Ψηφιακού μάρκετινγκ,  

β. άνεργοι που η θεωρητική τους κατάρτιση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ 

εντάσσεται ως διακριτό ή αυτοτελές μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών 

μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

5.2.3. Οι άνεργοι υποδεικνύονται στο πλαίσιο της δράσης από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) 

του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι της δράσης είναι άνεργοι νέοι:  

i) ηλικίας έως 29 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας 

σε ισχύ τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτησή 

τους (υπογραφή συμφωνητικού) στον πάροχο/επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι 

πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού 

συνεργασίας με τον πάροχο/επιχείρηση έστω κι αν κατά τη διάρκεια της δράσης υπερβούν 

το όριο των 30 ετών.  

ii) έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital 

Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και διαθέτουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.  
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iii) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που 

έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που 

έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η δράση.  

5.2.4. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε παρόχους/επιχειρήσεις:  

α. άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπόδειξής τους στην 

επιχείρηση:  

α.α. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις 

που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν 

ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, 

με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,  

β.β. είχαν απασχοληθεί στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα 

(κύρια ή/και δευτερεύουσα),  

γ.γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε 

οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και  

δ.δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας με τον εργοδότη.  

β. Ατομα που θα λάβουν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από την 22η ώρα βραδινή 

(έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου) και 

γ. άτομα που:  

α.α. είναι εταίροι σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) καθώς και ομόρρυθμοι εταίροι σε 

ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.),  

β.β. είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), πλην των 

μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),  

γ.γ. είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές εταιρειών, πλην των μελών-εργαζομένων 

των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.,  

δ.δ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων 

Κ.ΑΛ.Ο.),  

ε.ε. θα λάβουν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης για 

την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων,  

στ.στ. θα λάβουν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους παρόχους/επιχειρήσεις 

προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον πάροχο/επιχείρηση.  

5.2.5. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι με Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους από 

το ΚΠΑ2 δηλώνουν ότι:  

i) δε συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (είτε με φυσική παρουσία 

είτε εξ αποστάσεως) ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τόσο κατά τον χρόνο 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την υπόδειξη 

τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία 
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υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο και για όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος.  

ii) Δεν ανήκουν στις περιπτώσεις α. έως και γ. της παρ. 5.2.4. του παρόντος.  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων 

και ανέργων - Υπαγωγή παρόχων/ επιχειρήσεων στη δράση 

6.1. Αίτηση συμμετοχής ανέργων  

6.1.1. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση και 

πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ. 5.2 του άρθρου 5 της παρούσας, 

υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής - 

υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χρήση του 

κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ή εναλλακτικά με χρήση 

κωδικών taxisnet χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης 

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.  

Επισημαίνεται ότι:  

α) Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα 

Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που 

υλοποιείται βάσει αυτού.  

β) Στην ενότητα της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι άνεργοι οφείλουν να ελέγχουν και 

επιβεβαιώνουν τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα 

οποία είναι απαραίτητα για την έγκυρη και έγκαιρη επικοινωνία τους με την Υπηρεσία 

(ΚΠΑ2). Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε 

ο ωφελούμενος και από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη 

επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως e-mail, αριθμός τηλεφώνου, 

διεύθυνση κατοικίας, ανήκει στους ωφελούμενους. Σε περίπτωση που απαιτείται 

ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των ΚΠΑ2 του Οργανισμού.  

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με 

νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων 

αιτήσεων, οι οποίες ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.  

6.1.2. Η αίτηση των ανέργων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε 

αυτήν. Οι άνεργοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της 

ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον άνεργο 

στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία υπόδειξης και 

δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς 

τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά 

Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και του e- ΕΦΚΑ.  
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Οι άνεργοι επισυνάπτουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά το πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ότι έχουν ολοκληρώσει θεωρητική κατάρτιση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

(Digital Marketing). Η ηλεκτρονική σάρωση (scan) του πιστοποιητικού πρέπει να είναι 

ευκρινής και ευανάγνωστη. Η αίτηση δεν ολοκληρώνεται χωρίς την επισύναψη του 

πιστοποιητικού και δεν εμφανίζεται αριθμός πρωτοκόλλου.  

6.1.3. Κατάταξη ανέργων  

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των κριτηρίων για την κατάταξη των 

υποψηφίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι πληροφορίες για το κριτήριο 

μοριοδότησης της συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο 

από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.  

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στη 

δράση, οι άνεργοι κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά ΚΠΑ2. 

Κριτήριο κατάταξης των υποψήφιων ωφελούμενων στους πίνακες είναι το χρονικό 

διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας έως την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

α. Ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας μοριοδοτείται με 1 μόριο ανά πλήρη 

μήνα.  

β. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, τότε οι υποψήφιοι 

που είναι και ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) κατά την 

υποβολή της αίτησης, εντάσσονται στον πίνακα κατά προτεραιότητα. Οι πληροφορίες για 

το κριτήριο του ΚΕΑ προέρχονται από το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία “Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.” (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με αυτόματο ηλεκτρονικό 

τρόπο.  

γ. Σε διαφορετική περίπτωση, η σειρά κατάταξης προκύπτει από τον αριθμό 

πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.  

6.1.4. Κατά των πινάκων της παρ. 6.1.3 επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων αποκλειστικά 

και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

επόμενη της ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων. Οι ενιστάμενοι, ως πιστοποιημένοι 

χρήστες στην διαδικτυακή πύλη του Ο.Α.Ε.Δ., υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 

ένσταση τα τυχόν δικαιολογητικά (ως συνημμένα στην υποβληθείσα ηλεκτρονική 

ένσταση) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών και ως τις 14:00 

της τελευταίας εργάσιμης ημέρας. Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των 

δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι δύνανται να τα υποβάλλουν 

μέσω email στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι, εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας.  

Τα ΚΠΑ2 αναρτούν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά της ένστασης, με 

ηλεκτρονική σάρωση στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ.  

Ένσταση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην 

παρούσα, δεν εξετάζεται. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των ηλεκτρονικών 

ενστάσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων - δικαιολογητικών, έστω και 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές ενστάσεις, οι 

οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων ηλεκτρονικών ενστάσεων 

που ακυρώνονται από τον ωφελούμενο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.  
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Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, εντός δέκα (10) εργάσιμων 

ημερών, εγκρίνονται με σχετική απόφαση από τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο 

όργανο, που ορίζεται με απόφασή του, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων ανά 

ΚΠΑ2, οι οποίοι αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. Επιπλέον αναρτώνται 

και πίνακες αποκλειομένων με αναφορά του συγκεκριμένου λόγου αποκλεισμού για κάθε 

υποψήφιο.  

6.2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρόχων/επιχειρήσεων  

6.2.1. Στη συνέχεια καλούνται με σχετικό δελτίο τύπου οι ενδιαφερόμενοι 

πάροχοι/επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με χρήση 

κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-

services) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά που επιθυμούν να ενταχθεί 

στη δράση, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet.  

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά και λήγει εντός προθεσμίας που ορίζεται στην Δημόσια 

Πρόσκληση. Ο αριθμός των κατανεμηθεισών θέσεων ανά ΚΠΑ2 διαμορφώνεται από τον 

αριθμό των ανέργων των πινάκων που έχουν καταρτιστεί ανά ΚΠΑ2.  

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και το σχετικό δελτίο 

τύπου θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και στην ιστοσελίδα 

του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).  

Σε περίπτωση κάλυψης των προβλεπόμενων θέσεων, οι υπεράριθμες αιτούμενες θέσεις 

τίθενται σε στάδιο αναμονής σε ποσοστό 30% επί των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων, 

οι οποίες θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.  

6.2.2. Οι πάροχοι/επιχειρησεις που διαθέτουν κλειδάριθμο ΟΑΕΔ μπορούν να εισέλθουν 

στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ κάνοντας χρήση αυτού ή εναλλακτικά μέσω 

κωδικών taxisnet.  

Οι πάροχοι/επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο ΟΑΕΔ, δύνανται να 

πραγματοποιήσουν είσοδο στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση των 

κωδικών taxisnet.  

6.2.3. Εάν ο πάροχος/επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα και επιθυμεί να ενταχθεί στη 

δράση για τα υποκαταστήματα αυτά, τότε υποβάλει την αίτηση, στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) 

όπου υπάγεται το υποκατάστημα. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους 

σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο 

ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.  

6.2.4. Οι επιχειρήσεις διευκολύνονται στην απόκτηση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όπου απαιτείται, χωρίς να χρειαστεί προσέλευση σε 

Υπηρεσία. Παρέχεται η δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail) στην 

αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) των κάτωθι δικαιολογητικών:  

α. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης,  

β. ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας,  

γ. ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου,  

δ. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή/και  

http://www.espa.gr/
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ε. Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο εφόσον απαιτείται.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν από τους/επιχειρήσεις υποχρεωτικά 

μετά την υποβολή της αίτησης και για την έγκρισή της και από τους 

παρόχους/επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν μέσω κωδικών taxisnet.  

Για ατομικές επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων υπάρχουν ήδη στο μητρώο ως φυσικά 

πρόσωπα, απαιτείται η αποστολή έναρξης επιτηδεύματος προς το αρμόδιο ΚΠΑ2, 

προκειμένου να καταχωριστεί η επιπλέον ιδιότητα του νομικού προσώπου στο ήδη 

υπάρχον ΑΦΜ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ.  

6.2.5. Η ηλεκτρονική αίτηση του παρόχου/επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

και αναφέρονται σε αυτήν. Ο πάροχος/επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και 

ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση 

προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά 

Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και του e-ΕΦΚΑ. Η ανακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει 

την απόρριψή της και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Στην ενότητα 

της αίτησης «Γενικά Στοιχεία», οι πάροχοι/επιχειρήσεις ελέγχουν και επιβεβαιώνουν τον 

αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που 

απαιτείται ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, αυτή μπορεί να γίνει μέσω των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ή των ΚΠΑ2 του Οργανισμού.  

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων (συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων στοιχείων-αλλαγή αριθμού θέσεων κ.λπ.), επιτρέπεται με νέες αιτήσεις με 

νέο αριθμό πρωτοκόλλου, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων 

αιτήσεων που ακυρώνονται χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.  

6.3. Διαδικασία υπαγωγής παρόχου/επιχείρησης στη δράση.  

6.3.1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανατίθεται από τον 

Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους προκειμένου να εξετάσουν 

την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας (όπως 

έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού) και την τυχόν 

ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης ηλεκτρονικής αίτησης και 

στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ (ΟΠΣ-ΟΑΕΔ), 

του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e- ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά 

στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών). Επισημαίνεται ότι στο 

πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, ο Προϊστάμενος ή και ο 

αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και 

διευκρινίσεων από τους δυνητικούς παρόχους/επιχειρήσεις και την προσκόμιση τους 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

6.3.2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των παρόχων/επιχειρήσεων ανά ΚΠΑ2 είναι άμεση 

και ολοκληρώνεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης των 

αιτήσεων. Σε περίπτωση που η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρωθεί νωρίτερα από την 
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προβλεπόμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η αξιολόγηση ξεκινά από 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ολοκληρώνεται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.  

Εφόσον ο πάροχος/επιχείρηση πληροί τους όρους της δράσης, ο Προϊστάμενος του 

ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση προβαίνει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σε 

αντίθετη περίπτωση, εκδίδει απορριπτική απόφαση.  

6.3.3. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στη δράση 

ενημερώνονται με σχετική επιστολή του ΚΠΑ2 στο e-mail το οποίο το οποίο έχουν 

δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των 

στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους 

παρόχους/επιχειρήσεις.  

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καταρτίζονται πίνακες παρόχων/επιχειρήσεων 

ανά ΚΠΑ2, οι οποίοι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Οι 

πάροχοι/επιχειρήσεις κατατάσσονται σε αυτούς με σειρά που προκύπτει από τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη δράση.  

 

Άρθρο 7 

Υλοποίηση της δράσης 

7.1. Διαδικασία υπόδειξης ανέργων.  

7.1.1. Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελούμενων και 

παρόχων/επιχειρήσεων, ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, ενημερώνει τον πρώτο 

εγγεγραμμένο άνεργο του πίνακα που ανήκει στην αρμοδιότητά του, ώστε να επιλέξει τον 

πάροχο/επιχείρηση στον οποίο επιθυμεί να υποδειχθεί.  

Πριν την ενημέρωση του ανέργου έχει προηγηθεί ο έλεγχος της ορθότητας του 

συνημμένου κατά την αίτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης προγράμματος 

κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing). Σε 

περίπτωση που ο εργασιακός σύμβουλος διαπιστώσει ότι το πιστοποιητικό δεν καλύπτει 

τα κριτήρια της δράσης, ενημερώνει τον άνεργο για την εξαίρεσή του από τον πίνακα και 

προχωρά στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου.  

7.1.2. Η ενημέρωση του ανέργου πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως 

ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική του αίτηση), 

καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Στην περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι 

αρμόδιοι εργασιακοί σύμβουλοι καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή 

λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας στο πληροφοριακό σύστημα 

ΟΠΣ του ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ». Τα στοιχεία επικοινωνίας 

αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ 

του Ο.Α.Ε.Δ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, ανήκει στους ωφελούμενους.  

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του αρμόδιου εργασιακού σύμβουλου του ΚΠΑ2 με 

τους ωφελούμενους και πριν την έκδοση του συστατικού σημειώματος, επικαιροποιείται 

ή δημιουργείται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και ο ωφελούμενος επιλέγει τον 

πάροχο/επιχείρηση, όπου θα πραγματοποιήσει την εργασιακή του εμπειρία. Αν ο 

ωφελούμενος δεν επιθυμεί να επιλέξει πάροχο/επιχείρηση, ο εργασιακός σύμβουλος 

http://www.oaed.gr/
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προχωρά στην υπόδειξή του στον πρώτο κατά σειρά διαθέσιμο πάροχο/επιχείρηση από 

τον πίνακα κατάταξης.  

7.1.3. Ο ωφελούμενος παραλαμβάνει μέσω e-mail από το αρμόδιο ΚΠΑ2 το συστατικό 

σημείωμα, με το οποίο θα παρουσιαστεί στον πάροχο/επιχείρηση. Το συστατικό 

σημείωμα αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω e-mail και στον πάροχο/επιχείρηση. 

Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του συστατικού 

σημειώματος, ωφελούμενος και πάροχος/ επιχείρηση προχωρούν στην υπογραφή 

συμφωνητικού συνεργασίας σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.5 

του παρόντος.  

Εν τω μεταξύ, ο εργασιακός σύμβουλος προχωράει στην ενημέρωση του επόμενου 

ωφελούμενου σε σειρά κατάταξης ωφελούμενου, εξαντλώντας τον πίνακα.  

7.1.4. Όσοι από την επομένη ημέρα της προθεσμίας λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών 

αιτήσεών τους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης ή 

ασθένειας και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης και τοποθέτησής τους 

στους παρόχους/επιχειρήσεις, παραμένουν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και 

ισχύουν για αυτούς τα ίδια αρχικά κριτήρια κατάταξης.  

7.1.5. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του 

ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 προβαίνουν στην υπόδειξη του επόμενου ανέργου 

σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.  

7.1.6. Εάν ο υποδειχθείς άνεργος ή ο πάροχος/επιχείρηση δεν αποδεχτεί την υπόδειξη, 

τότε καταγράφεται στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ η άρνησή τους με αιτιολογημένη τεκμηρίωση. 

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων διαπιστώσει ότι 

τεκμαίρεται η αντικειμενική δυσκολία της τοποθέτησης, δύναται να προχωρήσει στην 

υπόδειξη του επόμενου ανέργου του πίνακα.  

7.1.7. Ο άνεργος που δεν δέχτηκε να τοποθετηθεί στον πάροχο στον οποίο υποδείχθηκε 

ή απορρίφθηκε από τον πάροχο, μπορεί να υποδειχθεί σε άλλο πάροχο, εφόσον υπάρχει 

διαθέσιμη θέση, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου. Ο άνεργος 

υποδεικνύεται εκ νέου σύμφωνα με την αρχική θέση κατάταξης στον πίνακα, χωρίς η 

επαναφορά του στον πίνακα να επηρεάζει την τοποθέτηση άλλων ανέργων που έχουν ήδη 

υποδειχθεί.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί συνολικά μέχρι τρεις φορές, 

συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης. Αντίστοιχα στον πάροχο για την ίδια θέση δύναται 

να υποδειχθούν συνολικά μέχρι τρεις άνεργοι. Η διαδικασία δεν επηρεάζει τις συζεύξεις 

που έχουν ήδη γίνει.  

Η ευθύνη του παρόχου/επιχείρησης ή του ωφελούμενου σε περίπτωση μη τοποθέτησης 

ή και αποχώρησης κατά τη διάρκεια της δράσης αξιολογείται από τον εργασιακό 

σύμβουλο με βάση τα κάτωθι κριτήρια.  

7.2. Κριτήρια για νέα υπόδειξη στην αρχική τοποθέτηση  

7.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε νέα υπόδειξη του ανέργου 

επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο 

ωφελούμενος/ασκούμενος για τη μη αρχική τοποθέτηση:  
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α. Η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο.  

β. Η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον 

ασκούμενο.  

γ. Η αναιτιολόγητη μη αποδοχή του ωφελούμενου από τον πάροχο.  

δ. Άλλοι λόγοι.  

7.2.2. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει πάροχο/επιχείρηση επιλέγει από τα 

κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν ευθύνεται ο πάροχος/επιχείρηση:  

α. Η άρνηση του ωφελούμενου.  

β. Άλλοι λόγοι.  

7.3. Κριτήρια για υπόδειξη σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της δράσης  

7.3.1. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε υπόδειξη νέου ανέργου στον 

πάροχο/επιχείρηση προς αντικατάσταση επιλέγει από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των 

οποίων δεν ευθύνεται ο πάροχος/επιχείρηση για τη λύση του συμφωνητικού συνεργασίας:  

α. Η άρνηση του ωφελούμενου.  

β. Άλλοι λόγοι.  

7.3.2. Ο εργασιακός σύμβουλος δεν υποδεικνύει στον πάροχο/επιχείρηση άλλο άνεργο, 

εάν οι λόγοι λύσης του συμφωνητικού είναι οι ακόλουθοι:  

α. η τοποθέτηση του ωφελούμενου σε άλλο αντικείμενο,  

β. η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον 

ασκούμενο,  

γ. η αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης του ασκουμένου,  

δ. άλλοι λόγοι.  

7.3.3. Ο εργασιακός σύμβουλος για να προχωρήσει σε υπόδειξη του ανέργου σε άλλο 

πάροχο/επιχείρηση επιλέγει κάποια από τα κάτωθι κριτήρια βάσει των οποίων δεν 

ευθύνεται ο ωφελούμενος/ασκούμενος για τη λύση του συμφωνητικού:  

α. η τοποθέτηση σε άλλο αντικείμενο,  

β. η μη διάθεση επόπτη-υπευθύνου για την παροχή της εργασιακής εμπειρίας στον 

ασκούμενο,  

γ. η αδικαιολόγητη διακοπή της σύμβασης του ασκούμενου,  

δ. άλλοι λόγοι.  

7.3.4. εργασιακός σύμβουλος δεν προχωράει στην τοποθέτηση του εν λόγω ανέργου σε 

άλλον πάροχο/επιχείρηση, εάν η λύση του συμφωνητικού επήλθε επειδή ο 

ασκούμενος/ωφελούμενος:  

α. αποχώρησε οικειοθελώς,  

β. απουσίαζε αδικαιολόγητα πάνω από πέντε ημέρες,  

γ. δεν τηρούσε το ωράριο ή  
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δ. εξαιτίας άλλων λόγων.  

7.4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. 7.3 του παρόντος, ο πάροχος/επιχείρησης ή ο 

ασκούμενος προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνουν τους λόγους μη τοποθέτησης ή λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας κατά τη 

διάρκεια της δράσης.  

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων ανά ΚΠΑ2, δύναται να πραγματοποιηθεί εκ 

νέου σύζευξη των ανέργων με παρόχους/επιχειρήσεις που ανήκουν σε άλλο ΚΠΑ2 της 

ίδιας ή άλλης Περιφερειακής Ενότητας με χρήση των οριστικών πινάκων κατάταξης των 

ανέργων.  

7.5. Συμφωνητικό συνεργασίας  

Μετά την υπόδειξη των ανέργων στους παρόχους/επιχειρήσεις, καλούνται τόσο οι 

άνεργοι όσο και οι πάροχοι/ επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση να υπογράψουν, το 

αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπόδειξη των ανέργων, 

συμφωνητικό συνεργασίας (Παράρτημα Α). Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας 

αρχίζει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, 

στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος. Στο 

συμφωνητικό συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ του ΟΑΕΔ, ο οποίος εκπροσωπείται 

από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 του παρόχου/επιχείρησης μετά από εξουσιοδότηση του 

Διοικητή του ΟΑΕΔ, του παρόχου/επιχείρησης και του Ωφελούμενου/Ασκουμένου, 

περιγράφονται οι υποχρεώσεις των παρόχων/επιχειρήσεων και των ωφελουμένων/ 

ασκουμένων. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.  

Επισημαίνονται τα εξής:  

α. Οι άνεργοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή 

του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο έστω κι αν κατά τη διάρκεια της δράσης 

την υπερβούν.  

β. Σε περίπτωση υπόδειξης σε αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της δράσης που 

συνεπάγεται λύση του συμφωνητικού με έναν πάροχο/επιχείρηση και σύναψη 

συμφωνητικού με άλλον πάροχο/επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 7.3 του παρόντος, ο 

ωφελούμενος μπορεί να έχει υπερβεί το όριο των 30 ετών.  

γ. Ως είσοδος στη δράση (έναρξη συμμετοχής) ορίζεται η πρώτη ημέρα συμμετοχής του 

ωφελούμενου στη δράση (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού). Ως έξοδος από τη δράση (ολοκλήρωση/λήξη της συμμετοχής) ορίζεται η 

τελευταία ήμερα συμμετοχής στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.  

 

Άρθρο 8 

Δεσμεύσεις 

1. Σε περίπτωση που ο πάροχος/επιχείρηση κατά την 6μηνη διάρκεια της δράσης προβεί 

σε μείωση προϋπάρχοντος προσωπικού, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός τριάντα (30) 

εργάσιμων ημερών σύμφωνα με την παρ. 5.1.5 του άρθρου 5 της παρούσας, τότε η δράση 

διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται 
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ωστόσο η δυνατότητα στον ωφελούμενο/ασκούμενο να ολοκληρώσει την άσκηση σε άλλο 

πάροχο/επιχείρηση για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.  

2. Στην περίπτωση μείωσης προσωπικού που οφείλεται σε αποχώρηση του επόπτη - 

επιβλέποντα της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ο πάροχος/επιχείρηση έχει υποχρέωση 

είτε κάλυψης της μείωσης προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 5.1 του 

άρθρου 5 της παρούσας, με εργαζόμενο που απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο, είτε 

ορισμού ως επόπτη - επιβλέποντα του ωφελούμενου άλλου εργαζόμενου στο ίδιο 

αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος 

η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αντικαταστήσει τον επόπτη - επιβλέποντα με άλλον 

εργαζόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας.  

3. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 

και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 125) 

απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης 

δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου 

απαιτείται. Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων 

(microdata) που αφορούν στοιχεία των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση.  

4. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων 

εξόδου τα οποία είναι σύμφωνα με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.  

Ως εκ τούτου, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων 

στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και 

τη λήξη ή την αποχώρησή τους από τη δράση. Τα δελτία εισόδου και εξόδου 

συμπληρώνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (e-services). Το δελτίο 

εισόδου συμπληρώνεται κατά την έναρξη της δράσης και πριν την καταβολή της πρώτης 

μηνιαίας αποζημίωσης. Αντίστοιχα, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται εντός τεσσάρων (4) 

εβδομάδων από την λήξη της δράσης και πριν την καταβολή της τελευταίας μηνιαίας 

αποζημίωσης στον ωφελούμενο/ασκούμενο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν καταβάλλεται 

στον ωφελούμενο/ασκούμενο το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή στο 

τελευταίο διάστημα της δράσης, αντίστοιχα.  

5. Στην περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου/ ασκούμενου για οποιοδήποτε λόγο, 

νωρίτερα από την λήξη της δράσης, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό 

διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά την αποχώρηση του, προκειμένου να καταβληθεί η 

αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα που βρισκόταν στον 

πάροχο/επιχείρηση.  

 

Άρθρο 9 

Ωράριο-Απουσίες 

1. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν (για οποιονδήποτε λόγο) μέχρι 

15 εργάσιμες ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, με την υποχρέωση επιμήκυνσης 

του προγράμματος.  
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2. Η εργασιακή τους εμπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την 

εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο).  

3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως 

και την 6η ώρα πρωινή.  

4. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέρχεται στις 132 ημέρες 

και ελέγχεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 αλλά και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ.  

5. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις 

ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.  

 

Άρθρο 10 

Αποζημίωση ωφελουμένων 

1. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 

25 ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία.  

Ο πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο 

από τον ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.  

2. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις 

ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.  

3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κι εντός του πρώτου 

πενθήμερου του επόμενου μήνα, οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν στο αρμόδιο 

ΚΠΑ2, σε έντυπη μορφή, τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, 

στην οποία:  

i. δηλώνεται ότι η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και  

ii. πιστοποιείται, στον ΟΑΕΔ, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων, 

προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.  

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

παρόχου/επιχείρησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε 

ωφελούμενο:  

i. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο  

ii. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας  

iii. Επωνυμία παρόχου/επιχείρησης  

iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  

v. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)  

vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ  

vii. Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον 

ωφελούμενο), μόνο για τον πρώτο μήνα  

viii. Ημέρες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  
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ix. Συνολικό ποσό αποζημίωσης  

γ) Αντίγραφο παρουσιολογίου που τηρείται στον πάροχο/επιχείρηση.  

Το ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, προβαίνει σε 

διοικητικό έλεγχο και σε περίπτωση που αυτά είναι πλήρη και ορθά, δημιουργεί τις λίστες 

πληρωμών των ωφελουμένων στο ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, οι οποίες εγκρίνονται από τον 

Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2 και πιστώνονται οι λογαριασμοί των ωφελουμένων.  

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης και τελευταίας 

αποζημίωσης του ωφελούμενου/ασκούμενου είναι η συμπλήρωση του δελτίο εισόδου-

εξόδου από τον ωφελούμενο, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 8.  

4. Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 

συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για 

επαγγελματικό κίνδυνο στον e- ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑΕΤΑΜ), από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με 

το άρθρο 18 του ν. 2458/1997 (Α’ 15), όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση 

των 25 ευρώ. Με βάση τις παρουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 22 

ημέρες το μήνα και τις 132 στο σύνολο του προγράμματος, υπολογίζονται οι ασφαλιστικές 

εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο.  

Οι ανωτέρω εισφορές καταχωρούνται σε ειδική πλατφόρμα στο ΠΣ του ΟΑΕΔ από τους 

υπαλλήλους των ΚΠΑ2. Κατόπιν οι ΑΠΔ καταρτίζονται συνολικά για τους 

ωφελούμενους από τον ΟΑΕΔ και αποστέλλονται στον e-ΕΦΚΑ.  

 

Άρθρο 11 

Επίλυση διαφορών 

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και των παρόχων/επιχειρήσεων ή 

των ωφελούμενων/ασκουμένων κατά την υλοποίηση της δράσης, επιλύεται με απόφαση 

της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 635/ 8-3-

2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (Β’ 1708), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητας του οποίου ανήκει ο 

άνεργος ή ο πάροχος/επιχείρηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 

απορριπτικής απόφασης.  

3. Λόγω της μικρής διάρκειας του προγράμματος οι ενστάσεις εξετάζονται από τις 

ΕΠΕΚΕΠ κατά προτεραιότητα και εντός 15 εργάσιμων ημερών από την διαβίβαση τους 

από τα ΚΠΑ2.  

 

Άρθρο 12 

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης 

1. Οι έλεγχοι του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 κοινή υπουργική απόφαση 

(ΥΟΔΔ 487).  

2. Τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο α) τη χρηστή και 

αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, β) την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών 
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διατάξεων, γ) την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, δ) την πρόληψη ή τη 

διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων και ε) την εξασφάλιση 

επαρκούς διαδρομής ελέγχου.  

3. Ο ΟΑΕΔ διενεργεί δύο τουλάχιστον επιτόπιους ελέγχους προς τους 

παρόχους/επιχειρήσεις για την πιστοποίηση της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των 

ωφελουμένων/ασκουμένων.  

Οι ελεγχόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται:  

α. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους του 

ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013,  

β. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών 

στοιχείων που ζητούνται,  

γ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα 

απόφαση για τουλάχιστον τρία (3) έτη, μετά τη λήξη του προγράμματος.  

4. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τα ελεγκτικά όργανα του ΟΑΕΔ συντάσσουν έκθεση 

με τα πορίσματα του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου και ενημερώνεται σχετικά ο 

πάροχος/επιχείρηση. Αντίγραφο της ανωτέρω έκθεσης διατηρείται στον φάκελο του 

προγράμματος.  

5. Διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και από την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020 και στην υπό 

στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/ 19-12-2018 απόφαση (Β’ 5968), όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 13 

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

1. Με Δημόσια Πρόσκληση, που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, 

προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων. Η δημόσια πρόσκληση του προγράμματος αναρτάται στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Στην ιστοσελίδα 

του ΟΑΕΔ αναρτάται και δελτίο τύπου το οποίο αποστέλλεται στον ημερήσιο τύπο.  

2. Ο ΟΑΕΔ και οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των 

κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και, όπως αυτοί 

καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρα 115-117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2014-2020.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της 

πληροφόρησης στα κοινά-στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται 

να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη 

διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.  
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3. Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να ενημερώσει τον ωφελούμενο/ασκούμενο ότι τοποθετείται 

μέσω της παρούσας δράσης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΠΑΝ (Πρωτοβουλία 

για την Απασχόληση των Νέων).  

Η ανωτέρω υποχρέωση, εκπληρώνεται μέσω του συστατικού σημειώματος που δίνει η 

αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στον ωφελούμενο/ασκούμενο, κατά την υπόδειξή του στον 

πάροχο/επιχείρηση, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι: Η τοποθέτηση γίνεται στο πλαίσιο 

της δράσης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους ανέργους 

νέους ηλικίας έως 29 ετών», με τη συγχρηματοδότηση της ΠΑΝ, στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.  

Επιπλέον η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο ή άλλο 

πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της δράσης ή παράγεται στο 

πλαίσιο αυτό.  

4. Ο δικαιούχος (ΟΑΕΔ) υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σύστημα (είτε στην έδρα 

του είτε να έχει πρόσβαση σε άλλο τοπικό ή κεντρικό σύστημα) συλλογής, αποθήκευσης 

δεδομένων συμμετεχόντων (microdata), προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η ακρίβεια 

και επάρκεια των δεδομένων των συμμετεχόντων και αφετέρου η έγκαιρη ενημέρωση του 

ΟΠΣ - ΕΣΠΑ με τα εν λόγω στοιχεία.  

5. Ο πάροχος/επιχείρηση αναλαμβάνει να τοποθετήσει αφίσα με πληροφόρηση σχετικά 

με την δράση σε ορατό σημείο από το κοινό.  

6. Οι ωφελούμενοι ενημερώνονται κατάλληλα, από τους αρμοδίους φορείς, για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης 

του προγράμματος και ενημερώνονται κατάλληλα και σε κάθε περίπτωση πριν τη συλλογή 

αυτών. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται 

να τηρούν τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, καθώς και του ν. 4624/2019, ώστε να είναι δυνατή 

η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 

(ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013.  

7. Οι ωφελούμενοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν για τα 

υποκείμενα των δεδομένων από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις 

που ισχύουν για αυτά κάθε φορά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη 

επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται 

πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό της εφαρμογής και 

υλοποίησης της δράσης.  

 

Άρθρο 14 

Τελικές διατάξεις 

Σε περίπτωση κάλυψης των κατανεμηθεισών θέσεων, νωρίτερα από την προβλεπόμενη 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των παρόχων, η προθεσμία 

λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων.  

Ο πάροχος/επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε επόμενο κύκλο εφόσον δεν 

έχει εξαντλήσει τον αριθμό των θέσεων που δικαιούται από τον προηγούμενο κύκλο 

σύμφωνα με την παρ. 5.1 του άρθρου 5 της παρούσας. 
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(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση με την οποία 

εξειδικεύονται οι όροι της δράσης.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Kυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1156. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 της 3/3.3.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 843) 
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της δυνάμει της παρ .4  του άρθρου 

14 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ 

Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 843)» (Β’ 895), 

κατωτ. αριθ. 1159, και από την έναρξη ισχύος της άνω απ.) 

 

----------.---------- 

 

1157. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 51611 της 28.2/4.3.2021 «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και 

Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 852)  
 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87PrpMF6b2Sl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ_-Syud3bQ25RPYKZDw_nU3gWA9tL0HOQbz8-cV6c0q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b8GJ4kywG395MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaVmBFC69O6ymsF06BamVJqjWB44bb17-5HK71k1j7Tu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GAhCA4M9OVh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudgBNSKfBADpwWXHfWeY3l1-10Gjl8gvfIJ6jP4T63JE
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1. Το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/ 822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, 

(ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων 

πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 148), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 139 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις 

για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής 

των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).  

2. Τα κείμενα του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 

[C(2020) 1863], και των τροποποιήσεών του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, 

C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020, C(2020) 7127 

της 13ης Οκτωβρίου 2020 και C (2021) 564 της 28ης Ιανουαρίου 2021, όπως 

αποτυπώνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη 

μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (ενοποιημένο κείμενο) και ειδικότερα το 

τμήμα 3.1 αυτού.  

3. Το άρθρο 2 σημείο 18 και το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

(EE L 187 της 26-6-2014).  

4. Την υπό στοιχεία C(2021)1189final/18.2.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί έγκρισης του μέτρου ενίσχυσης των εταιρειών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. λόγω 

υποχρεωτικής δέσμευσης θέσεων στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19.  

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

6. Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 «Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων 

που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Α’ 227), όπως ισχύει.  

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α’  133).  

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145).  

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  
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12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

14. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

15. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

16. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19-7-2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).  

17. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 37992/ 17-06-2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 

και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2401).  

18. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιβλήθηκαν 

περιορισμοί στον μέγιστο αριθμό επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας 

χρήσης, και ορίστηκε ότι επιτρέπεται η μεταφορά των επιβατών μέχρι πλήρωσης του 

ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά 

όχημα.  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 

19.787.719,00 ευρώ, και θα αντιμετωπισθεί με μεταφορά ισόποσης πίστωσης από τον 

Ε.Φ. 1023-711-0000000 «Υπουργείο Οικονομικών - Γενικές Κρατικές δαπάνες», Α.Λ.Ε. 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039 - 203 - 0000000 «Γενική 

Γραμματεία Μεταφορών».  

20. Την υπ’ αρ. 077/2020 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης 

σχετικά με μέτρα στήριξης ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και 

τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία ΔΧ.  

21. Την υπ’ αρ. 44134/19-2-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο - Κατηγορίες Δικαιούχων 

Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης με την μορφή άμεσης 

επιχορήγησης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., λόγω των περιορισμών που 

επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 37992/17-06-2020 

κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
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δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Β’ 2401).  

 

Άρθρο 2 

Προσδιορισμός Αποζημίωσης 

1. Το ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 19.787.719,00 ευρώ.  

2. Για τις εταιρείες αστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο 

ποσό των 4.001.109,00 ευρώ.  

3. Για τις εταιρείες υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. η αποζημίωση ορίζεται στο 

ποσό των 15.786.610,00 ευρώ.  

4. Η κατανομή των ποσών των παρ. 2 και 3 στους συγκοινωνιακούς φορείς 

πραγματοποιείται ανάλογα με τον αριθμό των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στο στόλο 

τους, σύμφωνα με τους πίνακες I και II του Παραρτήματος Α που επισυνάπτεται στην 

παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

5. Τα ποσά των αποζημιώσεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου θα 

καταβληθούν στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. το αργότερο έως την 30.06.2021.  

6. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., 

σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης, στο πλαίσιο της 

παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει 

του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €), 

συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:  

α) Oι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις στις 

31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014 ενώ, εάν πρόκειται για μικρές/πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την έννοια του 

Παραρτήματος του Καν. 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 

31/12/2019, δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού 

δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυσης διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.  

β) Oι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί 

παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4152/2013.  

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. 

και Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων 

ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις 

σχετικές προϋποθέσεις.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία αποζημίωσης 
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1. Οι αποζημιώσεις του άρθρου 2 πιστώνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια καταβάλλονται στους δικαιούχους, κατόπιν 

ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας.  

2. Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών 

υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του φακέλου 

δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας.  

3. Η υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1138) εφαρμόζεται 

και εν προκειμένω. Συμπληρωματικά, ως απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της 

δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία είναι τα κάτωθι:  

Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία 

θα αναφέρονται τουλάχιστον:  

i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,  

ii) ο φορέας, του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,  

iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,  

iv) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/επωνυμία, ταχυδρομική 

διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 

μορφή ΙΒΑΝ),  

ν) το δικαιούμενο ποσό,  

vi) οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος,  

vii) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και  

viii) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

4. Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται για όλους τους ανωτέρω 

δικαιούχους.  

 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Διαφάνειας - Δημοσιοποίησης Στοιχείων 

1. Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την καταβολή των 

αποζημιώσεων στις δικαιούχες εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ., σύμφωνα με την 

παρούσα απόφαση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλλει σχετική έκθεση 

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

2. Με την καταβολή της αποζημίωσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη 

της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε στον 

ιστότοπο http://www.yme.gr.  

3. Οι ενισχύσεις άνω των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, οι οποίες χορηγούνται 

δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την 

αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award 

Module” (ΤΑΜ), εντός ενός (1) έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).  

http://www.yme.gr/
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4. Τα λεπτομερή αρχεία για την καταβολή των αποζημιώσεων της παρούσας απόφασης 

τηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για 

δέκα (10) έτη, όπως περιγράφεται στις παρ. 88 έως 91 του ΠΠ.  

 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά 

Για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να 

προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  

2. Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου που να αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

τελεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση 

και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ή εκκαθάριση ή για θέση σε αναγκαστική 

διαχείριση.  

3. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. ή δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος συνοδευόμενη από κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα ΚΤΕΛ από τις 

οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019, σύμφωνα με 

τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ, εάν 

πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, με την έννοια του Παραρτήματος του Καν. 

651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, ότι δεν υπάγεται σε 

συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχει λάβει 

ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.  

4. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β ότι το νομικό 

πρόσωπο:  

(α) δεν έχει λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση 

προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 

της υποπαρ. Β10 της παρ Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.  

(β) θα λάβει ενίσχυση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης στο πλαίσιο της παρούσας 

απόφασης, η οποία αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του 

τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή, δεν υπερβαίνει το 

ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 

€),συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.  

5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν 

τα χρήματα.  

6. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

7. Το απόσπασμα πρακτικού απόφασης της διοίκησης των δικαιούχων των περ. ζ’ και η’ 

της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 6 

Καταργούμενες διατάξεις 
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Η υπ’ αρ. 143777/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και 

Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλήττονται εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης για τον περιορισμό 

των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β’ 5822) καταργείται.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

H απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 

 

1158. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

25305 της 1/5.3.2021 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη”.» (Β΄ 893)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.  

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192).  

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών 

υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375) .  

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ/2-11-2015 (Β’ 2473) απόφαση του Υπουργού για 

την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qeNX8NkDoSd5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua8bZjRZYfVvTqBz2rthNMCOXTbGug-RfZ7pmqVTg9GI
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παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το 

άρθρο 3 αυτής.  

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί 

έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Την υπό στοιχεία C(2014)10160/18-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί 

έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Την υπ’ αρ. 101798/29-09-2020 (Β’ 4221) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020».  

12. Την υπ’  αρ. 112928/26-10-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με θέμα: «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» (Β’ 4798).  

13. Την υπ’  αρ. 107846/13-10-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» (Β’ 4591). 

14. Την υπό στοιχεία C(2020)8553/04-12-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση της αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των 

Χρηματοδοτικών του Πινάκων.  

15. Την υπό στοιχεία C(2020)8553/27-11-2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση της αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και τη συνακόλουθη 

τροποποίηση των Χρηματοδοτικών του Πινάκων.  

16. Το υπό στοιχεία 1177/364 Α1/22-02-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί 

αιτήματος αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.  

17. Το υπ’ αρ. 24561/26-02-2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.  

18. Την υπ’ αρ. 24751/26-02-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση 

τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και το ΕΠ 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».  

19. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών 

συνεπειών του ιού COVID-19, καθώς και διασφάλισης και της απρόσκοπτης συνέχισης 

του προγραμματισμού της υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Ειδικές 

Υπηρεσίες Διαχείρισης.  
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20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων των σημείων 11 έως 13 του σκεπτικού 

της παρούσης, με την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ως 

ακολούθως:  

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π. 173,51%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 01 173,51%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 01 Σ 145,64%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητα 03 146,90% 

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 03 Σ 189,56%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 04 329,09%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 04 Σ 100,00%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 05 100,00%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 05 Σ 100,00%  

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π. 181,00%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 09 272,69%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 14 212,02%  

Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ θα πρέπει να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες 

για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση των ΕΠ υπερδέσμευση θα 

καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.---------- 
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1159. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 της 5/6.3.2021 «Αντικατάσταση 

της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 

και ώρα 6:00” (Β’ 843)» (Β’ 895)  

Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 της υ.α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

16320/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 996), κατωτ. αριθ. 1174 και από την έναρξη ισχύος 

της άνω απ. 

 

----------.---------- 

 

1160. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466 της 6/6.3.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 

από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.» (Β΄ 

896)  

(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε από την υ.α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709 της 

20/20.3.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη 

Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077), κατωτ. αριθ. 1193, 

δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 6 και από την έναρξη ισχύος αυτής. Σύμφωνα δε με 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8b8GJ4kywG395MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaVmBFC69O6ymsF06BamVJqjWB44bb17-5HK71k1j7Tu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FGp0_whAnid5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ0ktUc-8CvMLDUMu8bFfzETAZLqTwMTjyMDKo-sJ3SW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcyDaL4GW8raOaln7-zz705oBtD0uNFxi5IEx1X8IZY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsrfm_wZ2xYi6-Nk2lcKZNpqksA3PS7RqYmmm0-knzW
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την παρ.3 του ίδιου άνω άρθρου «Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις 

22 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 5 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00») 

 

----------.---------- 

 

1161. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

29013 της 8/8.3.2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε 

αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής 

ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου Covid 19.» (Β΄ 900)  

Με το άρθρο 8 του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), κατωτ. αριθ. 1206 ορίστηκε ότι: «Η 

ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ 

εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω 

τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19», που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Β’ 900), δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη 

κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 

47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι 

ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με 

βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά 

ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για 

την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι 

δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη 

συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.» 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/ 85/2011/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bHc7PiyV98R5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQrJzjeyKWBGqN4PqHtbkptPXUxNS4Q0AbIWqa3XWjoT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOeM2Wjc0UfibbHBUqKlQGcI8BO06C6QkB5OdmmJBrsC
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής 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 (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013). 

 5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192), όπως ισχύει.  

8. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).  

9. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» (Β’ 4559).  

10. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 

του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 

κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2537/τ.Β΄)» (Β’ 2857).  

11. Το υπ’ αρ. 28923/8.3.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΕΥΚΕ) με θέμα: «Έκφραση γνώμης Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ 

εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω 

τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου covid 19».  

12. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027.  

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

δημοσίων επενδύσεων ύψους οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000 €) ευρώ που θα βαρύνει τη 

ΣΑ027 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

28889/8.3.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:  

 

1. Την έγκριση της δράσης και την έκδοση της συνημμένης στην παρούσα Πρόσκλησης 

με θέμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας 

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον 

περιορισμό της διασποράς της νόσου covid 19».  

2. Η συνολική δημόσια δαπάνη της συνημμένης στην παρούσα πρόσκλησης ανέρχεται 

σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000 €) ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους 

και ειδικότερα από τη συλλογική απόφαση 027 του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  
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3. Φορέας παρακολούθησης της ενίσχυσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντα που 

ορίζονται στο Κεφάλαιο 3 της συνημμένης Πρόσκλησης.  

4. Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου 4 της συνημμένης στην παρούσα Πρόσκλησης, 

στις οποίες επιβλήθηκαν κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2020, λόγω 

του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου συγκεκριμένων περιοχών, περιοριστικά μέτρα 

επαχθέστερα των προβλεπόμενων για αντίστοιχες επιχειρήσεις στο σύνολο της 

επικράτειας.  

«5. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 

19.03.2021 ώρα 12.00 και λήξης η 16.6.2021 ώρα 15:00».  

Η παρ. 5, 

-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 46570 της 20/21.4.2021 «3η τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

“Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαιρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά 

την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό 

της διασποράς της νόσου COVID-19” (Β΄900)» (Β΄ 1629), 

-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 56801 της 21/21.5.2021 «4η τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

“Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας 

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον 

περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19” (Β’ 900)» (Β’ 2109). Με το δε 

άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.» 

6. Η πρόσκληση της δράσης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev. 

gov.gr. 

 

(Ακολουθεί η Πρόσκληση) 

Η Αναλυτική Πρόσκληση τροποποιήθηκε, σε επιμέρους σημεία αυτής, από το άρθρο 

1 της απ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 32707 της 

18/18.3.2021«Τροποποίηση της υπ' αρ. 29013/8-3-2021 απόφασης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ 

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19” (Β΄900)» (Β’ 1062). 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngzthp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3zo0W0Yqx1hnIS7EJA4NPaqm13NVy2IERK_6kyRale
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8AAq6YYgHlq5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSEho6Q9loPf0Oph3iS4FLxQVfFW63SAwAGjp_C_OALl
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M5hGPq04sAPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTUucDACZeBWjGz5p674gt4VNLnorE0jCv4F3qJdk7Hj
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Επίσης τροποποιήθηκε, σε επιμέρους σημεία αυτής, από το άρθρο 1 της απ.  

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 36982 της 29/29.3.2021 «2η 

τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων “ Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή 

λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων 

για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19” (Β’ 900)» (Β΄ 1219). 

Επίσης, το πρώτο εδ. της παρ. 3 του κεφαλαίου 6 της Αναλυτικής Πρόσκλησης 

αντικαταστάθηκε 

-από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. 46570 της 20/21.4.2021 «3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ενίσχυση επιχειρήσεων που 

παρέμειναν κατ’ εξαιρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 

της νόσου COVID-19” (Β΄900)» (Β΄ 1629). 

-και από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. 56801 της 21/21.5.2021 «4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Ενίσχυση Επιχειρήσεων που 

παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 

της νόσου COVID 19” (Β’ 900)» (Β’ 2109). Με το δε άρθρο 2 ιδίας άνω απ. ορίστηκε 

ότι: «Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.» 

 

  

 

 

----------.---------- 

 

1162. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782 της 8/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 

και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α΄ 36)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwBp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfAvrljlPF9LORGzVq0i6XSIEyacK4tkoG3y5AVGuYhF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngzthp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3zo0W0Yqx1hnIS7EJA4NPaqm13NVy2IERK_6kyRale
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8AAq6YYgHlq5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSEho6Q9loPf0Oph3iS4FLxQVfFW63SAwAGjp_C_OALl
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T7KNQkTydCTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijH4C0Y8E2zr1gi_C2D75Cj28q9FTpc95ioX-OlWAzoTI
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Άρθρο 58  Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των 

ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών - Εξουσιοδοτική 

διάταξη - Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016 

Άρθρο 59  Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου - Αντικατάσταση του άρθρου 138 του 

ν. 4412/2016 

Άρθρο 60  Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων - Αντικατάσταση του άρθρου 

141 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 61  Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης - Αντικατάσταση του άρθρου 142 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 62  Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση - Αντικατάσταση του άρθρου 

143 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 63  Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη 

- Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 144 του ν. 

4412/2016 
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Άρθρο 64  Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2 

και 4 του άρθρου 145 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 65  Ημερολόγιο του έργου - Αντικατάσταση του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 66  Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 67  Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου - Τροποποίηση των παρ. 

1 και 2 του άρθρου 148 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 68  Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) - Αντικατάσταση του άρθρου 149 του 

ν. 4412/2016 

Άρθρο 69  Προκαταβολές - Αντικατάσταση του άρθρου 150 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 70  Επιμετρήσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 151 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 71  Λογαριασμοί - Αντικατάσταση του άρθρου 152 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 72  Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, 

μισθωμάτων και μηχανημάτων - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3, 

10, 19, 21 και 22 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 73  Απολογιστικές εργασίες - Τροποποίηση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 154 

του ν. 4412/2016 

Άρθρο 74  Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται 

πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε. - Αντικατάσταση του άρθρου 155 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 75  Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - 

Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Τροποποίηση του τίτλου και των 

παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 76  Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 

9 και 10 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 157 του ν. 4412/2016  

Άρθρο 77  Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης - 

Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 78  Έκπτωση αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

και 13 του άρθρου 160 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 79  Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης - Τροποποίηση των παρ. 2, 4 

και 8 του 161 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 80  Υποκατάσταση - Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 81  Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση - Εγκεκριμένος υπεργολάβος - 

Κατασκευαστική κοινοπραξία - Αντικατάσταση του άρθρου 165 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 82  Βεβαίωση περάτωσης εργασιών - Αντικατάσταση του άρθρου 168 του ν. 

4412/2016 
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Άρθρο 83  Διοικητική παραλαβή για χρήση - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του 

άρθρου 169 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 84  Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών 

Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) - Αντικατάσταση του άρθρου 

170 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 85  Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων - Αντικατάσταση του 

άρθρου 171 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 86  Παραλαβή - Αντικατάσταση του άρθρου 172 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 87  Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών - Αντικατάσταση του άρθρου 

174 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 88  Διαιτητική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 5 και 

προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 176 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 89  Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, 

επίβλεψη και παρακολούθηση - Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 90  Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών - Προσθήκη άρθρου 183Α 

στον ν. 4412/2016 

Άρθρο 91  Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα - Αντικατάσταση του άρθρου 184 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 92  Ποινικές ρήτρες - Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 185 

του ν. 4412/2016 

Άρθρο 93  Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 2, 5, 6, 7 και 

8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 94  Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης - 

Αντικατάσταση του άρθρου 189 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 95  Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση 

της σύμβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 96  Έκπτωση του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 

του άρθρου 191 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 97  Διάλυση της σύμβασης - Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 και 

κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 98  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης - 

Αντικατάσταση του άρθρου 194 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 99  Υποκατάσταση του αναδόχου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 195 

του ν. 4412/2016 

Άρθρο 100  Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 

4412/2016 
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Άρθρο 101  Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση του τίτλου και 

των παρ. 2, 3, 6, 7 και 12 και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198 του 

ν. 4412/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 102  Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 200 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 103  Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου - Αντικατάσταση του άρθρου 203 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 104  Χρόνος παράδοσης υλικών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 206 του 

ν. 4412/2016 

Άρθρο 105  Παραλαβή υλικών - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 10 στο 

άρθρο 208 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 106  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 

215 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 107  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών - 

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρθρο 108  Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και 

προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ ν. 4412/2016 

Άρθρο 109  Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες - Τροποποίηση των παρ. 6, 

7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (άρθρο 40 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ) 

Άρθρο 110  Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση των παρ. 3, 4 και 5 του 

άρθρου 259 του ν. 4412/2016 (Άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 214/25/ΕΕ) 

Άρθρο 111  Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη 

παρ. 11 στο άρθρου 271 του ν. 4412/2016 
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Άρθρο 112  Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 

και 4 και κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 277 του ν. 4412/2016 (άρθρο 

99 παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 

Άρθρο 113  Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Αντικατάσταση του άρθρου 

278 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 

Άρθρο 114  Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς - 

Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 279 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 115  Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων - Αντικατάσταση του 

άρθρου 280 του ν. 4412/2016 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 

Άρθρο 116  Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης - Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του 

άρθρου 281 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 117  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 

και 5 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 (άρθρο 72 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ) 

Άρθρο 118  Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 302 

του ν. 4412/2016 

Άρθρο 119  Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 

προβλέπονται στο Βιβλίο Ι - Τροποποίηση της παρ. 1 και κατάργηση της 

παρ. 3 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 120  Αποκλεισμός οικονομικού φορέα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 

306 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 121  Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - 

Αντικατάσταση του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 122  Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 

και 7 και προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 313 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 123  Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας - Αντικατάσταση του άρθρου 315 

του ν. 4412/2016 

Άρθρο 124  Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 316 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 125  Ματαίωση διαδικασίας - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 

317 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 126  Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 326 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 127  Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας - Προσθήκη άρθρου 327 Α στον ν. 

4412/2016 

Άρθρο 128  Απευθείας ανάθεση - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 328 του 

ν. 4412/2016 
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Άρθρο 129  Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Τροποποίηση του τίτλου και των 

παρ. 2, 3, 4, 6, 7 και 8, κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 

στο άρθρο 329 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 130  Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 330 

του ν. 4412/2016 

Άρθρο 131  Έννομη προστασία για συμβάσεις των άρθρων 328 και 329 - 

Αντικατάσταση του άρθρου 333Α του ν. 4412/2016 

Άρθρο 132  Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία - Αντικατάσταση του άρθρου 

334 του ν. 4412/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Άρθρο 133  Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών 

αρχών/αναθετόντων φορέων - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3 και 

4 του άρθρου 344 του ν. 4412/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Άρθρο 134  Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 345 του ν. 

4412/2016 

Άρθρο 135  Παράβολο - Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 6 

στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 136  Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής - Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 

και 6 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 137  Προσωρινά μέτρα - Αντικατάσταση του άρθρου 366 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 138  Δικαστική προστασία - Αρμόδιο δικαστήριο - Αντικατάσταση του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 139  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’ 

Άρθρο 140  Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’ 

Άρθρο 141  Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α’ 

Άρθρο 142  Έναρξη ισχύος Μέρους Α’ 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Άρθρο 143  Δομή Δυνάμεων - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3883/2010 

Άρθρο 144  Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών - 

Αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 3883/2010 

Άρθρο 145  Κυλιόμενος Προγραμματισμός Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού - 

Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3883/2010 

Άρθρο 146  Ενεργοποίηση προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού - Αντικατάσταση 

του άρθρου 76 του ν. 3883/2010 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Άρθρο 147  Προγραμματισμός συμβάσεων στον τομέα της άμυνας - Αντικατάσταση 

του άρθρου 1 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 148  Αρμοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών 

Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων - 

Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 149  Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 

3 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 150  Συμφωνίες - πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης - Προσθήκη άρθρου 4Α 

στον ν. 3978/2011 

Άρθρο 151  Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και 

Επενδύσεων - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 152  Αρμοδιότητες Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων - 

Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 153  Συλλογικά όργανα - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 154  Επιτροπές Προμηθειών και κατανομή αρμοδιοτήτων - Προσθήκη άρθρων 

7Α, 7Β και 7Γ στον ν. 3978/2011 

Άρθρο 155  Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των 

Ενόπλων Δυνάμεων - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 156  Κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλονται 

στους οικονομικούς φορείς - Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 

3978/2011 
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Άρθρο 157  Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονομικού 

φορέα – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 158  Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου - Αντικατάσταση του 

άρθρου 13 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 159  Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής στο άρθρο 346 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 

3978/2011 

Άρθρο 160  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) - Προσθήκη άρθρου 29Α 

στον ν. 3978/2011 

Άρθρο 161  Σύνταξη προσφορών - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 

3978/2011 

Άρθρο 162  Χρόνος ισχύος προσφορών - Αντικατάσταση του άρθρου 84 του ν. 

3978/2011 

Άρθρο 163  Κατακύρωση σύμβασης – Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 

Άρθρο 164  Ματαίωση διαδικασίας - Προσθήκη άρθρου 88Α στον ν. 3978/2011 

Άρθρο 165  Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων - Αντικατάσταση του άρθρου 100 του ν. 

3978/2011 

Άρθρο 166  Αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού - 

Αντικατάσταση του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ 

Άρθρο 167  Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 

3433/2006 

Άρθρο 168  Εγγύηση συμμετοχής - Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 3433/2006 

Άρθρο 169  Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης - 

Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 3433/2006 

Άρθρο 170  Εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης - Προσθήκη άρθρου 

33Β στον ν. 3433/2006 

Άρθρο 171  Χρόνος παράδοσης υλικών - Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας - 

Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 3433/2006 

Άρθρο 172  Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών ή παροχή υπηρεσιών - 

Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 3433/2006 

Άρθρο 173  Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 

3433/2006 

Άρθρο 174  Τροποποίηση συμβάσεων και συμφωνιών-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους - 

Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3433/2006 
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Άρθρο 175  Απόρριψη - Αντικατάσταση υπηρεσιών - Προσθήκη άρθρου 63Α στον ν. 

3433/2006 

Άρθρο 176  Διαιτητική επίλυση συμβατικών διαφορών - Προσθήκη άρθρου 70Α στον 

ν. 3433/2006 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 177  Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’ 

Άρθρο 178  Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β’ 

Άρθρο 179  Έναρξη ισχύος Μέρους Β’ 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 180  Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τροποποίηση 

της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. 

Άρθρο 181  Μισθολογικές ρυθμίσεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και 

την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. - Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του ν. 4354/2015 

Άρθρο 182  Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ 

Α.Ε.) και καθορισμός του ύψους των λειτουργικών δαπανών - 

Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε. 

Άρθρο 183  Ρυθμίσεις για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 11 του 

καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε. 

Άρθρο 184  Έγκριση των κανονισμών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. 

από το διοικητικό συμβούλιο αυτής - Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου 

του ν. 3912/2011 

Άρθρο 185  Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. 

- Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011 
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Άρθρο 186  Ρυθμίσεις για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. - Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 

28 του ν. 2843/2000 

Άρθρο 187  Ρυθμίσεις για τους κανονισμούς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

Επενδύσεων Α.Ε. - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.) 

Άρθρο 188  Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα 

Άρθρο 189  Σύσταση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - 

Εξουσιοδοτική διάταξη 

Άρθρο 190  Εγγραφή μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Γ.Ε.ΜΗ. - 

Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4497/2017 

Άρθρο 191  Εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης 

επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε διπλωματούχους 

μηχανικούς 

Άρθρο 192  Πάγια προκαταβολή Τ.Ε.Ε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) 

Άρθρο 193  Γενικές αρχές 

Άρθρο 194  Πειθαρχικά παραπτώματα 

Άρθρο 195  Παραγραφή 

Άρθρο 196  Πειθαρχικές ποινές 

Άρθρο 197  Επιμέτρηση ποινής 

Άρθρο 198  Δημοσιότητα 

Άρθρο 199  Πειθαρχικά συμβούλια 

Άρθρο 200  Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια 

Άρθρο 201  Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

Άρθρο 202  Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εισηγητή 

Άρθρο 203  Προκαταρτική εξέταση 

Άρθρο 204  Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

Άρθρο 205  Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων 
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Άρθρο 206  Έκδοση πειθαρχικής απόφασης 

Άρθρο 207  Έφεση 

Άρθρο 208  Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων 

Άρθρο 209  Γραμματεία Πειθαρχικών Συμβουλίων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Άρθρο 210  Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα 

εμποδιζόμενα άτομα - Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 

Άρθρο 211  Ρυθμίσεις για τη διέλευση ατόμων με αναπηρία από αυτοκινητόδρομους με 

διόδια - Αντικατάσταση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 212  Διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων - 

Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων καυσίμων 

Άρθρο 213  Καθορισμός αρμοδιότητας Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών - Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 

4250/2014 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Άρθρο 214  Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών 

Άρθρο 215  Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών 

Άρθρο 216  Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη 

δόμηση 

Άρθρο 217  Έκδοση οικοδομικών αδειών για τα κτίρια του πρώην Ολυμπιακού Χωριού 

Τύπου Αμαρουσίου 

Άρθρο 218  Καθορισμός υποπεριοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων 

αναπτυξιακών έργων 

Άρθρο 219  Υπαίθρια διαφήμιση σε ζώνες αεροδρομίων 

Άρθρο 220  Παράταση αδειών δόμησης σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές - 

Τροποποίηση της παρ. 4 του ν. 4258/2014 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Άρθρο 221  Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων 

Άρθρο 222  Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που 

καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 

δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του 

κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση 

ηλεκτρονικού καταστήματος» 

Άρθρο 223  Διαδικασία υπολογισμού νόμιμων τόκων στις περιπτώσεις ανάκτησης 

ποσού ενίσχυσης που έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των νόμων 

1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004 

Άρθρο 224  Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Άρθρο 225  Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων 

Άρθρο 226  Ρύθμιση για τα δημόσια ακίνητα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης 

Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων 

Άρθρο 227  Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Άρθρο 228  Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) - 

Τροποποίηση του ν. 4429/2016 

Άρθρο 229  Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 

4635/2019 

Άρθρο 230  Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του 

ν. 4497/2017 

Άρθρο 231  Υπολογισμός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης αρχικώς εκλεγέντος 

Προέδρου Επιμελητηρίου - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 

4497/2017 

Άρθρο 232  Εποπτεία και οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 

και της Κ.Ε.Ε.Ε. - Τροποποίηση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 

4497/2017 
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Άρθρο 233  Οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων Επιμελητηρίων του ν. 

4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 

4712/2020 

Άρθρο 234  Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου, 

διοικητικής επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών - Τροποποίηση της 

παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4497/2017 

Άρθρο 235  Έναρξη ισχύος ρυθμίσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία της 

Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων 

Άρθρο 236  Διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας - Τροποποίηση των άρθρων 7 

και 8 του ν. 1733/1987 

Άρθρο 237  Ζητήματα προθεσμιών υπαγωγής ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσω 

αναγκαστικού πλειστηριασμού σε διατάξεις που αφορούν σε τακτοποίηση 

αυθαιρεσιών - Αντικατάσταση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 128 του 

ν. 4759/2020 

Άρθρο 238  Τρόπος επιλογής εξειδικευμένων συμβούλων-επιστημόνων στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού - Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 3959/2011 

Άρθρο 239  Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 

συμβάσεις- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 

Άρθρο 240  Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο 241  Σύναψη συμβάσεων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών 

εργαστηρίων της Εμβληματικής Δράσης για την αντιμετώπιση του ιού 

SARS - Cov-2 Άρθρο 242 Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων 

συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ 

Άρθρο 243  Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων σε όμορο ακίνητο - 

Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 

Άρθρο 244  Μεταβατική διάταξη ως προς μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις 

διαφημιστικού χρόνου 

Άρθρο 245  Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο - 

Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 

Άρθρο 246  Εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

από την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016, της παρ. 2 

του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 

4647/2019 

Άρθρο 247  Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής 

αποβολής 

Άρθρο 248  Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. 

Άρθρο 249  Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID - 19 από τον 

Ε.Ο.Δ.Υ. στις δομές ψυχικής υγείας - Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 

4764/2020 
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Άρθρο 250  Παράταση ισχύος της άδειας εμπορίας του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 

Άρθρο 251  Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Επιμελητηρίων-προσθήκη περ. κ’ στην 

παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 

Άρθρο 252  Περιβαλλοντικά κίνητρα - Αναρίθμηση και τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 10 του ν. 4067/2012 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Αρθρο 253  Έναρξη ισχύος 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 139 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’ 

... 

78. Η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις εκπονείται με χρονικό ορίζοντα 

πέντε (5) ετών και επιδιώκει την αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις υιοθετείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης και 

Υγείας, ύστερα από πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ που υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών πριν από την εκπνοή της εκάστοτε 

υφιστάμενης Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Αν η προθεσμία του 

προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις μπορεί να εκπονείται και να υιοθετείται χωρίς να είναι απαραίτητη η 

προηγούμενη πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Εκδόθηκε η υ.α. 58305/2021 «Υιοθέτηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 – 2025» (Β’ 2182), κατωτ. αριθ. 1338. 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D444lLnbZMPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHCal148LbQE7mMSEB2Pl-L5kZqA2uHHQgBq3pGi6J3
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… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

 

… 

Άρθρο 216 

Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση 

Οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), παρατείνονται από 

τότε που είχαν λήξει και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:  

«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α’ 174), περί αυθαίρετης 

δόμησης, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) και τις περιπτώσεις 

υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 

αυθαιρέτων, που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να 

ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι: 

α) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) στον 

ν. 4178/2013 (Α’ 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, 

β) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2014 έως 31.12.2014, 

γ) 8.2.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2015 έως 31.12.2015, 

δ) 8.5.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016, 

ε) 8.8.2022 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 

4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

… 

Άρθρο 222 

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο 

πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση 

υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την 

ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» 
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Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021, 

η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 

δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 

λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 

καταστήματος» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση 

υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, 

δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά 

πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της 

ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την 

είσπραξη της ενίσχυσης. 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

… 

Άρθρο 230 

Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του 

ν. 4497/2017 

Οι επόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων 

του ν. 4497/2017 (Α’ 171) θα διεξαχθούν μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2022 και της 15ης 

Δεκεμβρίου 2022. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων 

παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών του προηγούμενου 

εδαφίου. 

 

Άρθρο 231 

Υπολογισμός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης του αρχικώς εκλεγέντος 

Προέδρου Επιμελητηρίου - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4497/2017 

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και 

η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:  

«7. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που 

συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε 

αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε 

αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε 
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(15) ημερών από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης της 

απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του διοικητικού 

προϊσταμένου του Επιμελητηρίου. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια 

συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική 

πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους 

στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Προέδρου 

επιτρέπεται μία φορά. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση που 

καταστεί κενή η θέση του Προέδρου. Δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν προσμετράται για 

την επανεκλογή του Προέδρου, θητεία διανυθείσα από εκλογή σε αντικατάσταση, για 

οποιονδήποτε λόγο, του αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου, ανεξαρτήτως διάρκειας αυτής». 

 

… 

Άρθρο 240 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25).  

 

Άρθρο 241 

Σύναψη συμβάσεων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων της 

Εμβληματικής Δράσης για την αντιμετώπιση του ιού SARS - Cov-2 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), ανωτ. αριθ. 567). 

 

… 

Άρθρο 243 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων σε όμορο ακίνητο - Τροποποίηση της 

περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 

Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) 

αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 51 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2.α Για τις τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων των επιχειρηματικών πάρκων ή 

των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, 

που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.742/1977, 

καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του 

ν. 3982/2011, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του 

ν. 2831/2000, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν. 3982/2011.  

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997 μετά τη φράση 

«Μέχρι την έγκριση της σχετικής πολεοδομικής μελέτης» προστίθεται η φράση «για τις 

περιοχές πρώτης ή δεύτερης κατοικίας».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudH4rs_dGRFLGzA5rQZx6raH_bTX-TjpWEaTJKFUpmY8
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γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, 

καθώς και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2021 ο εκσυγχρονισμός 

και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο 

έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, 

καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και 

διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των 

διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, 

επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος». 

 

«Άρθρο 248 

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 

(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία 

τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ), να αιτείται 

τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τους σκοπούς του 

προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της 

έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 

(Α’ 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 

κορωνοϊό COVID-19 (self-test), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της 

καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης 

από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος, σύμφωνα 

με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για 

γονέα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, που δεν διαθέτει 

Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.  

2. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας συμπληρώνει 

υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγμα αίτησης τα εξής στοιχεία: α) το όνομα, β) το 

επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) το φύλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την 

ημερομηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική 

διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού 

τηλεφώνου και θ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί, 

ή τον αριθμό και το έτος έκδοσης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

3. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει 

Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού 

Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση ενός από τα 

ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχικής πράξης 

γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής και ε) άλλου 

εγγράφου ταυτοποίησης και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν 

από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης.  
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4. Η διασταύρωση των στοιχείων, που καταχωρίζονται στην αίτηση της παρ.  2, 

πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του Δημοσίου Τομέα και ιδίως από: α) το Μητρώο 

Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, β) το Φορολογικό 

Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) το Μητρώο Πολιτών 

του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 

84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).  

5. Φυσικά πρόσωπα, που απέκτησαν προσωρινό Α.Μ.Κ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις παρ. 2 και 3, πλην, όμως, δεν έλαβαν ενημέρωση για προγραμματισμένη ημερομηνία 

εμβολιασμού τους, αν και υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, 

δύνανται να προσφεύγουν στη επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, που έχει συσταθεί 

δυνάμει της υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. οικ. 8172 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 456), 

τηρώντας τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 

(Α’ 256). Η ανωτέρω επιτροπή δύναται να συστήνει για τον σκοπό αυτόν υποομάδες 

εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεμάτων.  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου, δύναται να 

καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος 

απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης 

Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος».  

Το άρθρο 248 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 97 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63), 

κατωτ. αριθ. 1256. 

Εκδόθηκε η υ.α. 2981/2021 «Καθορισμός ειδικότερης κατηγορίας δικαιούχων 

έκδοσης προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και διαδικασία τεχνικών λεπτομερειών απόδοσης και 

μετάπτωσής του» (Β’ 2197), κατωτ. αριθ. 1342. 

  

 

Άρθρο 249 

Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID - 19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις 

δομές ψυχικής υγείας - Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 

1. (Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991 και 

το άρθρο 58 αναδιαμορφώνεται στο σύνολό του) 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο 250 

Παράταση ισχύος της άδειας εμπορίας του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0_wbrYaQwnZBqfD_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0X-mHIcNvEq9iU_K528GpmnVzIQfAe7eY5LT5XSj5W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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Παρατείνεται κατά 3 μήνες η ισχύς των αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) 

που έχουν λήξει ή λήγουν από 1.1.2021 έως 28.2.2021. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 253 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά. 

 

----------.---------- 

 

1163. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Γ.Π./Δ12/9391/241 της 

3/9.3.2021 «Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης φιλανθρωπικών σωματείων και 

συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας» (Β’ 925)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και 

της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την 

Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227),  

β) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 1111/1972 «Περί Φιλανθρωπικών Σωματείων» 

(Α’ 23),  

γ) της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

δ) της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

ε) της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8nKy9wiJ8kZl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubspMCwflZdRwj1BkKt6UvebQccyldwNQWzcOCrWz3Ec
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στ) της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και 

την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),  

ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,  

θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει,  

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

2) Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’  3053).  

3) Την υπ’ αρ. 5526/271/4-2-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

4) Τον υφιστάμενο κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

5) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των φιλανθρωπικών σωματείων.  

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Την παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών 

οργάνων των φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που παρέχουν υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. 

του Αστικού Κώδικα έως την 30ή Απριλίου 2021, εφόσον έχει λήξει ή λήγει η θητεία τους 

και δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.  

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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1164. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731 της 2/10.3.2021 «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα 

Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας» (Β’ 944)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις  

α) του άρθρου 75 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),  

β) του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα» (Α’ 134),  

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),  

δ) του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 81),  

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,  

στ) του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,  

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 Διόρθωση Σφάλματος), 

όπως ισχύει,  

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2),  

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργική απόφαση «Τρόπος, 

διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά 

συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HlRFwFZyRvt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaZm04Wb_2meXBHqsJMYqHjH_7qxKxP8wI3MWqW2JDMH
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δημοσίου δικαίου», όπως ισχύει (Β’ 684).  

β) Την υπ’ αρ. 24405/20.5.2011 υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και 

προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του 

προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της υπ’ αρ. οικ. 

21845/1998 (Β’ 667) υπουργικής απόφασης» (Β’ 1271).  

γ) Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μονίμων και με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά 

Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των 

Ο.Τ.Α.  

 

Άρθρο 2 

Εφαρμοστέες διατάξεις - Προκήρυξη 

1. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/ 19.9.1988 υπουργικής απόφασης 

εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο φορέας επιλέξει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την παρούσα απόφαση.  

2. Εφόσον ο φορέας επιλέξει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η διαδικασία 

αυτή θα προβλέπεται ρητώς στην απόφαση προκήρυξης των εκλογών που εκδίδεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 υπουργικής απόφασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

υποχρεωτικά στην ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό 

Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). Για τον καθορισμό 

της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η 

προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής αντίστοιχου 

αιτήματος, και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής του Συμφωνητικού 

Επεξεργασίας της παρ. 3 (β) του άρθρου 3 της παρούσας.  

 

Άρθρο 3 

Περιγραφή του Συστήματος- Εφορευτικές Επιτροπές 

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψηφοφορία υλοποιείται μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης 

εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών 

Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).  
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Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα 

για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και 

το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.  

2. Σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 

απόφασης. Μετά τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, ο Πρόεδρος αυτής ορίζει 

τον ίδιο ή ένα από τα μέλη ως Διαχειριστή της ψηφοφορίας.  

3. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:  

α) η εκάστοτε διεξάγουσα την εκλογική διαδικασία αρχή επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας από κοινού με την εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή κατά την έννοια της 

περ. 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.). Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη συλλογή, τήρηση 

και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με το Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 και το άρθρο 

6 της παρούσας. Η εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας 

των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της 

εκλογικής διαδικασίας.  

β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» επιτελεί ρόλο Εκτελούντος 

την Επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί 

αυστηρά με βάση τις οδηγίες της εκάστοτε διεξάγουσας αρχής. Για τον ακριβή καθορισμό 

των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών των υπεύθυνων επεξεργασίας και του 

εκτελούντος την επεξεργασία συνάπτεται μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εκάστης 

διεξάγουσας αρχής Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.  

 

Άρθρο 4 

Χρόνος - τόπος ψηφοφορίας 

1. Η ψηφοφορία, για όσους φορείς επιλέγουν τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας 

με ηλεκτρονικό τρόπο, διαρκεί μία (1) ημέρα από τις οκτώ (08.00) το πρωί έως και τις 

επτά (7.00) το απόγευμα της ίδιας μέρας.  

2. Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

εγκαθίσταται σε χώρο που καθορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας 

υπηρεσίας, που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημέρα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπό 

στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης. Όταν σε κάποια δημόσια υπηρεσία 

ή ΝΠΔΔ λειτουργούν περισσότερα από ένα υπηρεσιακά συμβούλια, ορίζεται ιδιαίτερος 

χώρος στον οποίο εγκαθίσταται η Εφορευτική Επιτροπή στο ίδιο ή σε διαφορετικά 

καταστήματα.  

3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να είναι παρόντα στο χώρο της παρ. 2 

τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.  

 



410 

 

Άρθρο 5 

Πίνακες εκλογέων και υποψηφίων για την ηλεκτρονική ψηφοφορία 

Σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών προ της καθορισμένης ημέρας 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού 

αποστέλλει ηλεκτρονικά στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής: α) τους οριστικούς 

πίνακες εκλογέων συνοδευόμενους με τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία 

αποδεικνύεται οποιαδήποτε μεταβολή έχει επέλθει σε αυτούς, οπότε και δεν έχουν πλέον 

το δικαίωμα του εκλέγειν, β) τους οριστικούς πίνακες των υποψηφίων συνοδευόμενους 

με τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται οποιαδήποτε μεταβολή έχει 

επέλθει σε αυτούς οπότε και δεν έχουν πλέον το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, γ) τον οριστικό 

πίνακα εκλογέων της περ. (α) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο CSV) ο οποίος θα 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κάθε εκλογέα, καθώς και μοναδικό κωδικό 

εκλογέα, ο οποίος προσδιορίζεται από την Υπηρεσία, ιδίως κωδικός αριθμός μισθοδοσίας 

υπαλλήλου ή αύξων αριθμός.  

 

Άρθρο 6 

Εκλογική διαδικασία 

1. Αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων του άρθρου 5 και τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ημέρες προ της καθορισμένης ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η 

Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς 

πρόσβασης στην «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υποβολή 

σχετικού αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr με κοινοποίηση στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού.  

2. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής αποκτά πρόσβαση στην 

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και καταχωρίζει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

καθορισμένη ημέρα διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα απαραίτητα για τη 

διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στοιχεία:  

α) τον τύπο της εκλογικής διαδικασίας, την έναρξη και λήξη, τον τίτλο και την περιγραφή 

της ψηφοφορίας, β) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mails) της αρμόδιας Εφορευτικής Επιτροπής, γ) τηλέφωνο ή τηλέφωνα επικοινωνίας 

της Εφορευτικής Επιτροπής, δ) τους συνδυασμούς και τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα 

των υποψηφίων των συνδυασμών κάθε κάλπης και τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα 

των μεμονωμένων υποψηφίων, ε) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον μοναδικό κωδικό εκλογέα των εκλογέων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.  

3. Για κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί χωριστή ηλεκτρονική κάλπη, μία για 

τους μόνιμους υπαλλήλους και μία για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Για τεχνικούς λόγους, σε περίπτωση μεγάλου αριθμού 

εκλογέων (π.χ. άνω των πέντε χιλιάδων) δύναται η Εφορευτική Επιτροπή να προχωρά στο 

διαμοιρασμό τους, όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε διαφορετικές ηλεκτρονικές 

κάλπες.  

mailto:helpdesk@zeus.grnet.gr


411 

 

4. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της 

Εφορευτικής Επιτροπής δημιουργεί, επιπλέον, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» ένα 

αυστηρά απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται 

προσωπικά για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα 

Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η Εφορευτική 

Επιτροπή προχωρά στην οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.  

5. Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τη διενέργεια των εκλογών, η Εφορευτική 

Επιτροπή αποστέλλει, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε όλους τους 

εγγεγραμμένους εκλογείς ένα εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους 

για τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δύο 

ημέρες προ της διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ένα δεύτερο εξατομικευμένο 

ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (URL), 

μέσω της οποίας ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία πληροφορία. Κάθε εκλογέας, μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής 

διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν 

έλαβε κάποια από τα ως άνω μηνύματα ή κάποια από τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή 

ελλιπές.  

6. Την καθορισμένη ημέρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ο εκλογέας, αφού 

καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου 

ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου, η οποία αποτελεί 

μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία. Σε περίπτωση 

που ο/η ψηφοφόρος καταχωρίσει την ψήφο του περισσότερες από μία φορές, λαμβάνεται 

υπόψη η τελευταία ψήφος και ισχύει η αντίστοιχη ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης 

Ψήφου.  

 

Άρθρο 7 

Λήξη εκλογικής διαδικασίας - Πρακτικά αποτελεσμάτων 

1. Με τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» δεν 

καταχωρίζει νέες ψήφους. Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εισάγει το Ατομικό 

Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων.  

2. Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια. Τα αποτελέσματα εξάγονται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 και στο άρθρο 14 των υπό στοιχεία 

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 και 24405/20.5.2011 υπουργικών αποφάσεων, 

αντίστοιχα.  

3. Η Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό 

καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται χωριστά για κάθε Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων, δ) ο 

αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός, ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε 

υποψήφιος του συνδυασμού και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε μεμονωμένος 

υποψήφιος, ε) ο υπολογισμός του εκλογικού μέτρου, στ) τυχόν προβλήματα που 
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ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών, ζ) τυχόν ενστάσεις κατά τη διάρκεια της 

ψηφοφορίας και η επίλυση αυτών και η) οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Το 

πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 και του άρθρου 14 των υπό στοιχεία 

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 και 24405/20.5.2011 υπουργικών αποφάσεων, 

αντίστοιχα.  

4. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας παραδίδονται την ίδια ημέρα στην οικεία 

Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή/και 

αντικειμενικής αδυναμίας τεχνικής ή άλλης, διαπιστώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή 

η αδυναμία να πραγματοποιηθεί ή να περατωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, αναβάλλεται αιτιολογημένα από αυτήν και στη συνέχεια καθορίζεται από το 

αρμόδιο όργανο νέα ημερομηνία διεξαγωγής, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την 

ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής.  

5. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό πλήρως αιτιολογημένο με το 

σύνολο των πραγματικών περιστατικών, το οποίο παραδίδεται υπογεγραμμένο από όλα 

τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.  

 

Άρθρο 8 

Μεταβατικές διατάξεις 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας:  

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύνανται να τύχουν εφαρμογής αποκλειστικά 

σε όσους φορείς δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής αιρετών εκπροσώπων, η 

οποία προβλεπόταν να έχει διενεργηθεί έως τέλος Δεκεμβρίου 2020.  

2. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση για την ημερομηνία διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα πρέπει να προσδιοριστεί το αργότερο έως και τις 

30/6/2021. Βάσει της καθορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας προσδιορίζονται αντιστοίχως και οι σχετικές προθεσμίες για ενέργεια, όπως 

προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας.  

3. Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας 

σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης, 

δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουν μόνο οι υπάλληλοι, οι οποίοι 

δεν έχουν ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας, οπότε και μόνο αυτοί με αποκλειστική ευθύνη της 

Εφορευτικής Επιτροπής και της διεξάγουσας αρχής- καταχωρίζονται από τον Διαχειριστή 

στη σχετική πλατφόρμα.  

4. Κατ’ εξαίρεση, με την απόφαση της παρ. 2 του παρόντος, δύναται το αρμόδιο όργανο 

να ακυρώσει την ήδη διενεργηθείσα ψηφοφορία δια αλληλογραφίας και να εφαρμοστούν 

αποκλειστικά οι διατάξεις της παρούσας για το σύνολο των εκλογέων που 

περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει 

εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 9 
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Τελικές διατάξεις 

Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναφέρεται η υπό στοιχεία 

ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφαση, νοούνται και οι αντίστοιχες διατάξεις της 

υπ’ αρ. 24405/20.5.2011 απόφασης. 

 

----------.---------- 

 

1165. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./22/οικ.3757 της 2/11.3.2021 «Κατανομή προσωπικού στο Γενικό 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 947)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της 

Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» 

(Α’ 105), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/ 2012 

(Α΄ 54) και τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 

3833/2010 (Α΄ 40).  

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’119), το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση 

Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 

Υπουργείων» (Α’ 123).  

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής 

προσωπικού.  

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/184/18528/ 27-11-2020 Έγκριση της Επιτροπής 

της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης δεκαπέντε (15) 

Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου του Υπουργείου Υγείας.  

5. Το υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 8268/11-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.  

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 

προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).  

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη, αποφασίζουμε:  
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Την κατανομή δεκαπέντε (15) Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για την κάλυψη 

των αναγκών του ως Νοσοκομείου αναφοράς νοσηλείας κρουσμάτων COVID-19, οι 

οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2618/1998 (Α΄ 128), όπως 

ισχύει. 

 

----------.---------- 

 

1166. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. 1050 της 5/11.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Υποβολή Δήλωσης 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου” (Β’ 3579)» (Β’ 956)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί παροχής πληροφοριών από 

τρίτους, όπως ισχύουν,  

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 

και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ.  689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.1.2020 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή 

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε 

με τις Α. 1139/2020 (Β’ 2269), Α. 1243/2020 (Β’ 4914) και Α.1253/2020 (Β’ 5180) 

αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.  

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της 

«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».  
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5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV» των άρθρων 3 και 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 

απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 3579) αντικαθίστανται από τα συνημμένα 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV» της παρούσας.  

 

Άρθρο 2 

(Στο άρθρο 9 της απ. του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ: 

1162/2018, που είχε προστεθεί με το άρθρο 4 της όμοιας απ. Α. 1139/2020 (B΄ 2269), ανωτ. 

αριθ. 402, αντικαθίσταται η παρ. 2)  

 

Άρθρο 3 

1. (Στο άρθρο 11 της απ. του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ: 

1162/2018, που είχε προστεθεί με το άρθρο 5 της όμοιας απ. Α. 1139/2020 (B΄ 2269), ανωτ. 

αριθ. 402, αντικαθίσταται η παρ. 8)  

2. (Προστίθεται νέα παρ. 9 στο άρθρο 11 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579)  το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 5 της 

όμοιας απ. Α. 1139/2020 (B΄ 2269), ανωτ. αριθ. 402) 

 

Άρθρο 4 

Μετά το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3579) προστίθεται νέο άρθρο 12 ως εξής: 

«Άρθρο 12 

1. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι εκμισθωτές ακινήτων της 

παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση 

Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από την 12η Μαρτίου μέχρι 

και την 12η Απριλίου 2021.  

2. Οι δικαιούχοι του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων υποβάλλουν 

τη «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021 

από την 12η Μαρτίου μέχρι και την 12η Απριλίου 2021.  

3. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά 

κέντρα ή εκπτωτικά χωριά υποβάλλουν τις ως άνω δηλώσεις για τον μήνα Ιανουάριο 2021 

από την 12η Μαρτίου μέχρι και την 29η Μαρτίου 2021».  
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Άρθρο 5 

1. Στην παρούσα επισυνάπτονται τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και IV», τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

(Ακολουθούν Υποδείγματα) 

 

----------.---------- 

 

1167. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

Φ.253/27280/Α5 της 8/11.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5 

υπουργικής απόφασης με θέμα “Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών 

Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)” (Β’ 504)» 

(Β’ 957)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 

άλλες διατάξεις» (Α’  142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 

ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και του άρθρου 

47 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί 

Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Εκπαιδευτικών και 

Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),  

β) των άρθρων 4 και 13 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και  

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με 

την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄133).  

2. Την υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5 υπουργική απόφαση με θέμα «Εισαγωγή φοιτητών 

σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 

ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 

ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 504).  
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3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/137/26180/Β1/05-03-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεδομένου ότι με την 

παρούσα υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι 

εισαγωγής στα τρία (3) Μουσικά Τμήματα.  

4. Το υπ’ αρ. 785/29-1-2021 έγγραφο του ΙΕΠ με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα της 

υπ’ αρ. 6/28-1-2021 πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ με θέμα «Μείωση Ύλης μαθήματος 

Μουσική Αντίληψη και Γνώση», αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.253/23170/Α5 (Β’ 504/2019) απόφαση με θέμα 

«Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)», ως ακολούθως:  

Στο τέλος του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:  

«3. Ειδικά και μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, λόγω των έκτακτων 

υγειονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των 

υποψηφίων ως προς την προετοιμασία τους, αφαιρείται η 4η ομάδα ερωτημάτων της περ. 

Β της παρ. 2. «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» του παρόντος, οι δεκαέξι (16) μονάδες 

των ερωτημάτων 10 και 11 της 4ης ομάδας ερωτημάτων μεταφέρονται στην 3η ομάδα 

ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2 του παρόντος και κατανέμονται στα ερωτήματα 8 και 

9 ως ακολούθως:  

iii) 3η ομάδα ερωτημάτων  

8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις 

του υποχρεωτικού αρμονίας).  

9. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και τονική), 

μονάδες 16 (όπως μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία)». 

 

----------.---------- 

 

1168. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1051 της 10/11.3.2021 «Καθορισμός των Κωδικών 

Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ 

της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 

Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 

αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις” 

(Α’ 31)» (Β’ 959)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 480 και ιδίως την περ. α’ της παρ. 1 του ν. 4781/2021 

(Α’ 31).  
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2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 »Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), όπως ισχύουν.  

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.  

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 

22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

12. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.1.2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

13. Την ανάγκη καθορισμού των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 480 

του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο 

Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και 

ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).  

14. Την υπό στοιχεία Α.1022/09.02.2021 (Β’ 516) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία προσδιορίστηκαν οι Κωδικοί 
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Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).  

15. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 

4781/2021 (Α’ 31), για την υπαγωγή, από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, 

αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που,  

- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου 

Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.  

- είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των 

συνημμένων Παραρτημάτων 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.  

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι 

Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την 

αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του 

άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην υπό 

στοιχεία Α.1022/9-2-2021 (Β’ 516) απόφαση.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που,  

1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης (Παράρτημα 1)  

2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 (Παράρτημα 

2).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.---------- 

 

1169. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 18440 της 10/11.3.2021 «Όροι υπαγωγής στην έκτακτη 

ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού» (Β’ 961)  
 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τις διατάξεις:  

1. Της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 

ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, 

τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gZnKlL1cGpN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYroNMUuKoeTnlAV3q1zXedXbZQ6DJyYliDQMTq75PSi
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2. του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(Α’ 114),  

3. του από 24-9/20-10/1958 β.δ. «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (Α’ 171),  

4. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),  

5. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),  

6. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό 

με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

7. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

8. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

9. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

10. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2),  

11. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  

12. της υπό στοιχεία Υ1/8-1-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).  

Β. Την ανάγκη να προσδιοριστούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από 

την πανδημία COVID-19, ώστε να τύχουν ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών τους προς τους 

ΟΤΑ α’ βαθμού.  

Γ. Το ότι δεν δημιουργείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

από την ισχύ της παρούσας, ενώ αναμένεται να δημιουργηθεί απροσδιόριστου ύψους 

απώλεια εσόδων των δήμων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/27-1-2021 εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

(ΓΔΟΤΑΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:  

 

1. Ορίζουμε ως δικαιούχους υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 

του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τους εξής:  

α) Τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας.  

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,  
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ββ) είναι άνεργοι,  

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για 

τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,  

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με 

εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας 

COVID-19.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

----------.---------- 

 

1170. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4783 της 12/12.3.2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, 

ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα 

των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 

2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 38)  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/335/ 

ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ 

 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση απόφασης Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Άρθρο 2 

Κατηγορίες ιδίων πόρων και ειδικές μέθοδοι για τον υπολογισμό τους 

Άρθρο 3 

Ανώτατα όρια των ιδίων πόρων 

Άρθρο 4 

Χρήση κεφαλαίων που έχουν ληφθεί υπό μορφή δανείων από τις κεφαλαιαγορές 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zpleBDKN8RvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXAFEBhaOYyqV5TLAt714zgFJ9iovTWBbM-BB-zLLtF
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Άρθρο 5 

Έκτακτα και προσωρινά πρόσθετα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κρίσης COVID-19 

Άρθρο 6 

Έκτακτη και προσωρινή αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων για την 

κατανομή των πόρων που είναι αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κρίσης COVID-19 

Άρθρο 7 

Αρχή της καθολικότητας 

Άρθρο 8 

Μεταφορά πλεονάσματος 

Άρθρο 9 

Είσπραξη των ιδίων πόρων και απόδοσή τους στην Επιτροπή 

Άρθρο 10 

Μέτρα εφαρμογής 

Άρθρο 11 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος 

Άρθρο 13 

Αποδέκτες 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ν. 4307/2014 

 

Άρθρο δεύτερο 

Μέσα εκπλήρωσης του σκοπού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

- Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3864/2010 
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Άρθρο τρίτο 

Περιουσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

- Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 

 

Άρθρο τέταρτο 

Αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

- Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 

 

Άρθρο πέμπτο 

Καθορισμός σειράς κεφαλαιακών μέσων και υποχρεώσεων κατά την εφαρμογή του 

άρθρου 6Α του ν. 3864/ 2010 

- Τροποποίηση του άρθρου 6Α του ν. 3864/2010 

 

Άρθρο έκτο 

Ρυθμίσεις για τη διάθεση των συμμετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας 

- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3864/2010 

 

Άρθρο έβδομο 

Κατάταξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 

 

Άρθρο όγδοο 

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης 

- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3461/2006 

 

Άρθρο ένατο 

Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 

4307/2014 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Άρθρο δέκατο 

Χρηματοδότηση προγραμμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4763/2020 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Συμβάσεις καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-ΕΦΚΑ) 

 

Άρθρο δωδέκατο 

Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΣΥΛΟΝ 

ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Οδοιπορικά έξοδα 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Ακατάσχετο πληρωμής εταίρων υλοποίησης δικαιούχων του στεγαστικού 

προγράμματος ESTIA 2021 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και 

β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 

- Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες 

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Έναρξη ισχύος 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
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ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

2014/335/ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ 

 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση απόφασης Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η 

απόφαση (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το 

σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 

2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

άρθρο 311 τρίτο εδάφιο, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,  

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,  

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:  

(1) Το σύστημα των ιδίων πόρων της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς πόρους 

για την εύρυθμη ανάπτυξη των πολιτικών της Ένωσης, με την επιφύλαξη της ανάγκης 

εφαρμογής αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η ανάπτυξη του συστήματος των ιδίων 

πόρων μπορεί και θα πρέπει επίσης να συμβάλλει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στην 

ανάπτυξη των πολιτικών της Ένωσης.  

(2) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε αλλαγές στις διατάξεις που αφορούν το σύστημα 

των ιδίων πόρων της Ένωσης με τις οποίες καθίσταται δυνατή η κατάργηση μιας 

υφιστάμενης κατηγορίας ιδίων πόρων και η θέσπιση νέας κατηγορίας.  

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013 ζήτησε από το 

Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για έναν νέο ίδιο 

 
1 Έγκριση της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). 
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πόρο βασιζόμενο στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), προκειμένου να καταστεί όσο 

το δυνατόν πιο απλός και διαφανής, να ενισχυθεί η σχέση με την πολιτική ΦΠΑ της 

Ένωσης και τις πραγματικές εισπράξεις του ΦΠΑ, καθώς και να εξασφαλιστεί ίση 

μεταχείριση των φορολογουμένων σε όλα τα κράτη μέλη.  

(4) Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον 

των οικονομικών της ΕΕ. Σε αυτό, η Επιτροπή πρότεινε ένα φάσμα επιλογών βάσει των 

οποίων οι ίδιοι πόροι θα συνδέονται με πιο ορατό τρόπο με τις πολιτικές της ΕΕ, ιδίως με 

την ενιαία αγορά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με το έγγραφο, κατά τη θέσπιση 

νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη διαφάνεια, την απλότητα και τη 

σταθερότητά τους, στη συνοχή τους με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης, στον 

αντίκτυπό τους στην ανταγωνιστικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, και στη δίκαιη 

κατανομή τους μεταξύ των κρατών μελών.  

(5) Το ισχύον σύστημα για τον προσδιορισμό του βασιζόμενου στον ΦΠΑ ιδίου πόρου 

έχει επικριθεί επανειλημμένως από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και τα κράτη μέλη ως υπερβολικά πολύπλοκο. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της 17ης έως 21ης Ιουλίου 2020 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμο 

να απλουστευθεί ο υπολογισμός του εν λόγω ιδίου πόρου.  

(6) Για την καλύτερη ευθυγράμμιση των χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης με τις 

προτεραιότητες πολιτικής της, την καλύτερη αποτύπωση του ρόλου του γενικού 

προϋπολογισμού της Ένωσης («ο προϋπολογισμός της Ένωσης») στη λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς, την καλύτερη στήριξη των στόχων των πολιτικών της Ένωσης και τη 

μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος (ΑΕΕ) στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της 17ης έως 21ης Ιουλίου 2020 διατύπωσε το συμπέρασμα ότι κατά τα προσεχή έτη η 

Ένωση θα εργαστεί για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων και θα θεσπίσει 

νέους ιδίους πόρους.  

(7) Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να θεσπισθεί νέα κατηγορία ιδίων πόρων βάσει εθνικών 

συνεισφορών οι οποίες θα υπολογίζονται με βάση τα μη ανακυκλούμενα απορρίμματα 

πλαστικών συσκευασιών. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, 

ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης από 

απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών. Ένας ίδιος πόρος που βασίζεται σε εθνικές 

συνεισφορές ανάλογες προς την ποσότητα των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών 

που δεν ανακυκλώνονται σε κάθε κράτος μέλος θα παρέχει κίνητρο για τη μείωση της 

κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, θα ενθαρρύνει την ανακύκλωση και θα 

τονώσει την κυκλική οικονομία. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να 

λαμβάνουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, σύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας. Για να αποφευχθεί η υπερβολικά φθίνουσα επίπτωση 

στις εθνικές συνεισφορές θα πρέπει να εφαρμοσθεί μηχανισμός προσαρμογής με ετήσια 

κατ’ αποκοπή μείωση στις συνεισφορές των κρατών μελών των οποίων το κατά κεφαλήν 

ΑΕΕ ήταν το 2017 χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ. Η μείωση θα πρέπει να αντιστοιχεί 

σε 3,8 χιλιόγραμμα, πολλαπλασιαζόμενα επί τον πληθυσμό του συγκεκριμένου κράτους 

μέλους το 2017.  

(8) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης έως 21ης Ιουλίου 2020 σημείωσε ότι η Επιτροπή 

θα υποβάλει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ως βάση για πρόσθετους ιδίους πόρους, 
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προτάσεις για μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και για ψηφιακή εισφορά, 

με σκοπό τη θέσπισή τους το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση σχετικά με το 

σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, επεκτείνοντάς το ενδεχομένως στον τομέα των 

αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Διατύπωσε το συμπέρασμα ότι η Ένωση, κατά 

τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 («ΠΔΠ 

2021-2027»), θα εργαστεί για τη θέσπιση άλλων ιδίων πόρων, που μπορεί να 

περιλαμβάνουν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.  

(9) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης έως 21ης Ιουλίου 2020 διατύπωσε το 

συμπέρασμα ότι οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ιδίους πόρους θα πρέπει να έχουν ως 

γνώμονα τους γενικούς στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισότιμης 

μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της δίκαιης κατανομής των βαρών. Κατέληξε επίσης 

στο συμπέρασμα ότι η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Σουηδία καθώς και, στο 

πλαίσιο της στήριξης της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας, η Γερμανία θα 

επωφεληθούν από κατ’ αποκοπήν διορθώσεις των ετήσιων συνεισφορών τους βάσει του 

ΑΕΕ για την περίοδο 2021-2027.  

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών 

των παραδοσιακών ιδίων πόρων που εισπράττουν.  

(11) Η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων που 

θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση. Απαιτείται επαρκές περιθώριο μεταξύ των 

πληρωμών και του ανωτάτου ορίου των ιδίων πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ικανότητα της Ένωσης υπό οιεσδήποτε περιστάσεις να εκπληρώνει τις οικονομικές της 

υποχρεώσεις, ακόμα και σε περιόδους οικονομικών υφέσεων.  

(12) Θα πρέπει να διατηρηθεί επαρκές περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια των ιδίων 

πόρων, ώστε η Ένωση να μπορεί να καλύπτει όλες τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις και 

τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της που λήγουν σε ένα δεδομένο έτος. Το συνολικό ποσό 

των ιδίων πόρων που διατίθενται στην Ένωση για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων 

πληρωμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,40 % του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των 

κρατών μελών. Το συνολικό ετήσιο ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,46 % του 

αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.  

(13) Για να διατηρηθεί αμετάβλητο το ποσό των δημοσιονομικών πόρων που τίθεται στη 

διάθεση της Ένωσης, είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν τα ανώτατα όρια των ιδίων πόρων 

της Ένωσης για πιστώσεις πληρωμών και πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 

εκφραζόμενα ως ποσοστό του ΑΕΕ σε περίπτωση τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, που επιφέρουν 

σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο του ΑΕΕ.  

(14) Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 υπογραμμίζουν τη σημασία της 

διασφάλισης ότι η Ένωση έχει επαρκή χρηματοδοτική ικανότητα σε περίπτωση 

 
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 
2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
L 174 της 26.6.2013, σ. 1). 
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οικονομικών κλυδωνισμών. Η Ένωση πρέπει να εξασφαλίζει τα μέσα για την επίτευξη 

των στόχων της. Για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης COVID-19, απαιτούνται 

χρηματοδοτικοί πόροι σε εξαιρετικά μεγάλη κλίμακα χωρίς, ωστόσο, να αυξηθεί η πίεση 

στα οικονομικά των κρατών μελών, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι 

προϋπολογισμοί τους δέχονται ήδη τεράστιες πιέσεις για τη χρηματοδότηση εθνικών 

οικονομικών και κοινωνικών μέτρων σε σχέση με την κρίση. Συνεπώς, θα πρέπει να 

υπάρξουν έκτακτα μέτρα σε επίπεδο Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να 

εξουσιοδοτηθεί, κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή να δανειστεί προσωρινά ποσό ύψους έως 750 

000 εκατ. EUR σε τιμές του 2018 από τις κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ένωσης. Έως 

360 000 εκατ. EUR σε τιμές του 2018 από τα δανειακά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθεί για 

παροχή δανείων και έως 390 δισ. EUR σε τιμές του 2018 από τα δανειακά κεφάλαια θα 

χρησιμοποιηθεί για δαπάνες, αμφότερα αποκλειστικά για τον σκοπό της αντιμετώπισης 

των συνεπειών της κρίσης COVID-19.  

(15) Με τα έκτακτα αυτά μέτρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης 

COVID-19 και να αποφευχθεί η επανεμφάνισή της. Ως εκ τούτου, η στήριξη θα πρέπει να 

είναι χρονικά περιορισμένη και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα πρέπει να 

χορηγηθεί αμέσως μετά την κρίση, δηλαδή οι νομικές δεσμεύσεις για ένα πρόγραμμα που 

χρηματοδοτείται από τους εν λόγω πρόσθετους πόρους θα πρέπει να έχουν αναληφθεί έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η έγκριση των πληρωμών στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση των 

σχετικών ορόσημων και των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας, που θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία του 

κανονισμού για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που 

αντικατοπτρίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης έως 21ης 

Ιουλίου 2020.  

(16) Για να μπορέσει να αναληφθεί η ευθύνη που σχετίζεται με τον προβλεπόμενο 

δανεισμό κεφαλαίων είναι αναγκαία η έκτακτη και προσωρινή αύξηση των ανώτατων 

ορίων των ιδίων πόρων. Κατά συνέπεια, με αποκλειστικό σκοπό να καλυφθούν όλες οι 

υποχρεώσεις της Ένωσης που απορρέουν από τον δανεισμό της για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κρίσης COVID-19, το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωμών και το 

ανώτατο όριο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων θα πρέπει να αυξηθούν κατά 

0,6 ποσοστιαίες μονάδες έκαστο. Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής να δανείζεται, εξ 

ονόματος της Ένωσης, κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές αποκλειστικά και μόνο για τη 

χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης COVID-19 συνδέεται 

στενά με την αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων που προβλέπεται στην 

παρούσα απόφαση και, σε τελική ανάλυση, με τη λειτουργία του συστήματος των ιδίων 

πόρων της Ένωσης. Κατά συνέπεια, η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να περιληφθεί 

στην παρούσα απόφαση. Επειδή το εγχείρημα αυτό είναι πρωτόγνωρο και συνεπάγεται 

ιδιαίτερα υψηλά δανειακά κεφάλαια, απαιτείται ασφάλεια ως προς τον συνολικό όγκο των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Ένωση και τις βασικές ρυθμίσεις αποπληρωμής τους, 

καθώς και για την εφαρμογή διαφοροποιημένης δανειοληπτικής στρατηγικής.  

(17) Η αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων είναι αναγκαία, διότι τα ανώτατα 

όρια δεν θα επαρκούσαν άλλως για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας επαρκών πόρων 

τους οποίους χρειάζεται η Ένωση για να καλύψει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό κεφαλαίων. Η ανάγκη προσφυγής 
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στα πρόσθετα αυτά κονδύλια θα είναι επίσης προσωρινή, δεδομένου ότι οι σχετικές 

δημοσιονομικές υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις θα μειωθούν με την πάροδο 

του χρόνου με τη σταδιακή αποπληρωμή των δανειακών κεφαλαίων και τη λήξη των 

δανείων. Ως εκ τούτου, η αύξηση θα πρέπει να λήξει όταν έχουν αποπληρωθεί όλα τα 

δανειακά κεφάλαια και έχουν παύσει όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετιζόμενες με 

δάνεια που χορηγήθηκαν βάσει των εν λόγω κεφαλαίων, το οποίο θα πρέπει να έχει λάβει 

χώρα το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058.  

(18) Οι δραστηριότητες της Ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης 

COVID-19 πρέπει να είναι σημαντικές και να πραγματοποιηθούν σε σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα. Ο δανεισμός κεφαλαίων πρέπει να ακολουθήσει αυτό το 

χρονοδιάγραμμα. Ως εκ τούτου, η νέα καθαρή δανειοληπτική δραστηριότητα θα πρέπει 

να παύσει το αργότερο στα τέλη του 2026. Μετά το 2026, οι δανειοληπτικές πράξεις θα 

πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε πράξεις αναχρηματοδότησης για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης του χρέους. Κατά την υλοποίηση των πράξεων μέσω 

διαφοροποιημένης στρατηγικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει 

με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο την ικανότητα των αγορών να απορροφούν ένα τόσο 

μεγάλο ποσό δανείων με διαφορετικές ληκτότητες, συμπεριλαμβανομένης της 

βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης με σκοπό τη διαχείριση ρευστότητας, και να 

εξασφαλίσει τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες αποπληρωμής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει 

να ενημερώνει τακτικά και εκτενώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 

με όλες τις πτυχές της διαχείρισης του χρέους. Μόλις γίνουν γνωστά τα χρονοδιαγράμματα 

πληρωμών για τις πολιτικές που θα χρηματοδοτηθούν από τον δανεισμό, η Επιτροπή θα 

γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο χρονοδιάγραμμα 

έκδοσης με τις αναμενόμενες ημερομηνίες έκδοσης και τους αναμενόμενους όγκους για 

το επόμενο έτος, καθώς και σχέδιο που θα καθορίζει τις αναμενόμενες πληρωμές του 

κεφαλαίου και των τόκων. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιεί τακτικά το εν λόγω 

χρονοδιάγραμμα.  

(19) Η αποπληρωμή των κεφαλαίων που ελήφθησαν υπό μορφή δανείων με σκοπό την 

παροχή μη επιστρεπτέας στήριξης, την παροχή επιστρεπτέας στήριξης μέσω 

χρηματοδοτικών μέσων ή προβλέψεων εγγυήσεων του προϋπολογισμού, καθώς και την 

πληρωμή των οφειλόμενων τόκων, θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης. Τα δανειακά κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την παροχή δανείων σε 

κράτη μέλη θα πρέπει να αποπληρώνονται με χρήση των ποσών που λαμβάνονται από τα 

δικαιούχα κράτη μέλη. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να χορηγηθούν και να τεθούν στη 

διάθεση της Ένωσης ώστε να της επιτρέψουν να καλύψει όλες τις δημοσιονομικές της 

υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την έκτακτη και 

προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό κεφαλαίων σε οιοδήποτε δεδομένο έτος και υπό 

οιεσδήποτε περιστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 4 και το άρθρο 323 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).  

(20) Τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται για πληρωμές τόκων, όπως προβλέπεται, θα 

χρησιμοποιούνται για πρόωρες αποπληρωμές πριν από τη λήξη του ΠΔΠ 2021 2027, με 

ελάχιστο ποσό, και μπορούν να αυξηθούν πάνω από το επίπεδο αυτό, υπό την προϋπόθεση 

ότι έχουν θεσπισθεί νέοι ίδιοι πόροι μετά το 2021 σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ. Όλες οι υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από την έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση για δανεισμό κεφαλαίων θα 
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πρέπει να έχουν αποπληρωθεί πλήρως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058. Για να εξασφαλιστεί 

η αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση των πιστώσεων που απαιτούνται για την 

κάλυψη των αποπληρωμών των δανειακών κεφαλαίων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 

δυνατότητα κατανομής των υποκείμενων δημοσιονομικών δεσμεύσεων σε ετήσιες δόσεις.  

(21) Το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών θα πρέπει να τηρεί την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης και να καλύπτει τον συνολικό όγκο των κεφαλαίων που 

έχουν ληφθεί ως δάνεια δυνάμει της εξουσιοδότησης της Επιτροπής, ώστε να 

επιτυγχάνεται σταθερή και προβλέψιμη μείωση των υποχρεώσεων κατά τη συνολική 

περίοδο. Προς τούτο, τα ποσά που οφείλει η Ένωση σε δεδομένο έτος για την 

αποπληρωμή του κεφαλαίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 7,5 % του ανώτατου ποσού 

των 390 000 εκατ. EUR για δαπάνες.  

(22) Λόγω των χαρακτηριστικών της έκτακτης, προσωρινής και περιορισμένης 

εξουσιοδότησης της Επιτροπής για δανεισμό κεφαλαίων με σκοπό την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της κρίσης COVID-19, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, κατά κανόνα, η Ένωση 

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί κεφάλαια που ελήφθησαν υπό μορφή δανείων από τις 

κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών δαπανών.  

(23) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να τηρεί 

εγκαίρως τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να 

προβλέψει ειδικούς κανόνες ώστε η Επιτροπή να εξουσιοδοτείται, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου της προσωρινής αύξησης των ορίων των ιδίων πόρων, να καλεί τα κράτη μέλη 

να διαθέσουν προσωρινά τα σχετικά ρευστά διαθέσιμα εάν οι εγκριθείσες πιστώσεις οι 

οποίες έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν 

τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό ο οποίος συνδέεται με την εν λόγω 

προσωρινή αύξηση. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί, ως έσχατη λύση, να ζητήσει ρευστά 

διαθέσιμα μόνο εάν δεν μπορεί να δημιουργήσει την αναγκαία ρευστότητα 

ενεργοποιώντας άλλα μέτρα ενεργού διαχείρισης ρευστότητας, μεταξύ άλλων, εφόσον 

απαιτείται, προσφεύγοντας σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω των 

κεφαλαιαγορών, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 

Ένωσης έναντι των δανειστών. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα εν λόγω ζητούμενα 

ποσά θα πρέπει να γνωστοποιούνται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη εγκαίρως, να είναι 

αυστηρώς κατ’ αναλογία («pro rata») προς τα εκτιμώμενα έσοδα του προϋπολογισμού 

κάθε κράτους μέλους και, σε κάθε περίπτωση, να περιορίζονται στο μερίδιό τους στο 

προσωρινό αυξημένο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, ήτοι 0,6 % του ΑΕΕ των κρατών 

μελών. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος δεν καταβάλει, εν όλω ή εν μέρει, το ζητούμενο 

ποσό εγκαίρως, ή εάν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα είναι σε θέση να το καταβάλει, 

η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται, σε προσωρινή βάση, να ζητεί πρόσθετα ποσά 

από άλλα κράτη μέλη κατ’ αναλογία. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ανώτατο ποσό το 

οποίο η Επιτροπή μπορεί να ζητεί ετησίως από ένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή αναμένεται 

να υποβάλει τις αναγκαίες προτάσεις για την εγγραφή των δαπανών οι οποίες καλύπτονται 

από τα ποσά των ρευστών διαθέσιμων που παρέχονται προσωρινά από τα κράτη μέλη 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα διαθέσιμα αυτά 

λαμβάνονται υπόψη το συντομότερο δυνατόν για τον σκοπό της πίστωσης ιδίων πόρων σε 

λογαριασμούς από τα κράτη μέλη, δηλαδή σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο 

και, συνεπώς, βάσει των αντίστοιχων κλειδιών ΑΕΕ και με την επιφύλαξη άλλων ιδίων 

πόρων και άλλων εσόδων.  
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(24) Δυνάμει του άρθρου 311 τέταρτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, θα εκδοθεί κανονισμός του 

Συμβουλίου για τον καθορισμό των μέτρων εφαρμογής του συστήματος των ιδίων πόρων 

της Ένωσης. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις γενικού και 

τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις κατηγορίες ιδίων 

πόρων. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς κανόνες για τον 

υπολογισμό και την εγγραφή του υπολοίπου στον προϋπολογισμό, καθώς και τις διατάξεις 

και ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο και την εποπτεία της είσπραξης των 

ιδίων πόρων.  

(25) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον εγκριθεί από όλα τα 

κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους, και, συνεπώς, 

με πλήρη σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης έως 21ης 

Ιουλίου 2020 σημείωσε την πρόθεση των κρατών μελών να προχωρήσουν στην έγκριση 

της παρούσας απόφασης το συντομότερο δυνατόν.  

(26) Για λόγους συνοχής, συνέχειας και ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες να εξασφαλίζουν ομαλή μετάβαση από το σύστημα που 

θεσπίστηκε με την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου3 στο σύστημα που 

προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.  

(27) Η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ θα πρέπει να καταργηθεί.  

(28) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, όλα τα νομισματικά ποσά θα πρέπει να 

εκφράζονται σε ευρώ. 

(29) Λόγω της ανάγκης να καταστεί επειγόντως δυνατός ο δανεισμός με σκοπό τη 

χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης COVID19, η 

παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 

έπεται της παραλαβής της τελευταίας κοινοποίησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

για την έκδοση της παρούσας απόφασης.  

(30) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μετάβαση στο αναθεωρημένο σύστημα ιδίων 

πόρων και να συμπέσει με το οικονομικό έτος, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να 

εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021,  

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες σχετικά με την κατανομή ιδίων πόρων στην 

Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ετήσιου προϋπολογισμού της 

Ένωσης.  

 

 
3 Απόφαση 2014/335/ΕΕ Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων 
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105). 
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Άρθρο 2 

Κατηγορίες ιδίων πόρων και ειδικές μέθοδοι για τον υπολογισμό τους 

1. Συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφόμενους στον προϋπολογισμό της Ένωσης τα έσοδα 

από:  

α) τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους από εισφορές, πριμοδοτήσεις, συμπληρωματικά ή 

εξισωτικά ποσά, πρόσθετα ποσά ή συντελεστές, δασμούς του κοινού δασμολογίου και 

λοιπούς δασμούς που έχουν θεσπισθεί ή θα θεσπισθούν από τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης επί των συναλλαγών με τρίτες χώρες, τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται 

στα προϊόντα τα οποία υπάγονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που έχει λήξει, όπως και από εισφορές και άλλα τέλη 

που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των αγορών ζάχαρης·  

β) την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής 0,30 % για όλα τα κράτη μέλη στο 

συνολικό ποσό των εσόδων ΦΠΑ τα οποία έχουν εισπραχθεί για το σύνολο των 

φορολογητέων παραδόσεων δια του σταθμισμένου μέσου συντελεστή ΦΠΑ που έχει 

υπολογιστεί για το σχετικό ημερολογιακό έτος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου4. Για κάθε κράτος μέλος, η βάση ΦΠΑ που θα 

ληφθεί υπόψη για τον σκοπό αυτό δεν υπερβαίνει το 50 % του ΑΕΕ·  

γ) την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής στο βάρος των απορριμμάτων 

πλαστικών συσκευασιών τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος μέλος και δεν 

ανακυκλώνονται. Ο ενιαίος συντελεστής καταβολής είναι 0,80 EUR ανά χιλιόγραμμο. 

Εφαρμόζεται ετήσια κατ’ αποκοπή μείωση για ορισμένα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο·  

δ) την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής, που θα καθοριστεί σύμφωνα με τη 

διαδικασία του προϋπολογισμού βάσει του συνόλου όλων των άλλων εσόδων, στο 

άθροισμα των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών.  

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, ως «πλαστικό» 

νοείται πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5, στο οποίο ενδεχομένως 

έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες· οι όροι «απορρίμματα συσκευασιών» και 

«ανακύκλωση» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους εν λόγω όρους στο άρθρο 3 σημεία 

2 και 2γ αντίστοιχα της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

 
4 Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για το ομοιόμορφο 
οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από τον φόρο επί της προστιθέμενης 
αξίας (ΕΕ L 155 της 7.6.1989, σ. 9). 
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς 
και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/ 67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 
2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1). 
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Συμβουλίου6 και, όπως χρησιμοποιούνται στην απόφαση (ΕΕ) 2005/270/ΕΚ της 

Επιτροπής7.  

Το βάρος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του βάρους των απορριμμάτων πλαστικών 

συσκευασιών που παράγονται σε ένα κράτος μέλος, κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου 

έτους, και του βάρους των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών που ανακυκλώνονται, 

κατά το συγκεκριμένο έτος, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ.  

Τα ακόλουθα κράτη μέλη δικαιούνται ετήσιες κατ’ αποκοπή μειώσεις, εκφρασμένες σε 

τρέχουσες τιμές, που θα εφαρμόζονται στις αντίστοιχες συνεισφορές τους βάσει της 

παραγράφου 1 στοιχείο γ), ύψους 22 εκατ. EUR για τη Βουλγαρία, 32,1876 εκατ. EUR 

για την Τσεχία, 4 εκατ. EUR για την Εσθονία, 33 εκατ. EUR για την Ελλάδα, 142 εκατ. 

EUR για την Ισπανία, 13 εκατ. EUR για την Κροατία, 184,0480 εκατ. EUR για την Ιταλία, 

3 εκατ. EUR για την Κύπρο, 6 εκατ. EUR για τη Λετονία, 9 εκατ. EUR για τη Λιθουανία, 

30 εκατ. EUR για την Ουγγαρία, 1,4159 εκατ. EUR για τη Μάλτα, 117 εκατ. EUR για την 

Πολωνία, 31,3220 εκατ. EUR για την Πορτογαλία, 60 εκατ. EUR για τη Ρουμανία, 6,2797 

εκατ. EUR για τη Σλοβενία και 17 εκατ. EUR για τη Σλοβακία.  

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο δ), ο ενιαίος συντελεστής καταβολής 

εφαρμόζεται στο ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους. 

Ο όρος «ΑΕΕ» που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) έχει την έννοια του 

ετήσιου ΑΕΕ σε τιμές αγοράς, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.  

4. Για την περίοδο 2021-2027, τα ακόλουθα κράτη μέλη θα ωφεληθούν από ακαθάριστη 

μείωση των ετησίων βάσει του ΑΕΕ συνεισφορών τους, δυνάμει της παραγράφου 1 

στοιχείο δ), ύψους 565 εκατ. EUR για την Αυστρία, 377 εκατ. EUR για τη Δανία, 3 671 

εκατ. EUR για την Γερμανία, 1 921 εκατ. EUR για τις Κάτω Χώρες και 1 069 εκατ. EUR 

για τη Σουηδία. Τα ποσά αυτά μετρώνται σε τιμές του 2020 και προσαρμόζονται στις 

τρέχουσες τιμές με την εφαρμογή του πλέον πρόσφατου αποπληθωριστή Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος για την Ένωση, εκφρασμένου σε ευρώ, όπως προβλέπεται από την 

Επιτροπή, που είναι διαθέσιμος κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού. Οι εν 

λόγω ακαθάριστες μειώσεις χρηματοδοτούνται από όλα τα κράτη μέλη.  

5. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν έχει ακόμα εγκριθεί στην 

αρχή του οικονομικού έτους, οι προηγούμενοι ενιαίοι συντελεστές καταβολής βάσει του 

ΑEE εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων συντελεστών.  

 

Άρθρο 3 

Ανώτατα όρια των ιδίων πόρων 

 
6 Οδηγία 94/62/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10). 
7 Απόφαση 2005/270/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των πινάκων του 
συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα (ΕΕ L 86 της 5.4.2005, σ. 6). 
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1. Το συνολικό ποσό των ιδίων πόρων που χορηγείται στην Ένωση για την κάλυψη των 

ετήσιων πιστώσεων πληρωμών δεν υπερβαίνει το 1,40 % του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων 

των κρατών μελών.  

2. Το συνολικό ετήσιο ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 1,46 % του αθροίσματος των ΑΕΕ 

όλων των κρατών μελών.  

3. Διατηρείται εύρυθμη σχέση μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των 

πιστώσεων πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατότητά τους και να μπορεί 

να τηρείται κατά τα επόμενα έτη το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 1.  

4. Σε περίπτωση που τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 επιφέρουν 

σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο του ΑΕΕ, η Επιτροπή υπολογίζει εκ νέου τα ανώτατα 

όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, όπως αυξάνονται προσωρινά σύμφωνα 

με το άρθρο 6, με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

(Ακολουθεί ο τύπος) 

 

όπου:  

– «x %» είναι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων για πιστώσεις πληρωμών·  

– «y %» είναι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων για πιστώσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων·  

– «t» είναι το τελευταίο πλήρες έτος για το οποίο διατίθενται τα στοιχεία που ορίζονται 

βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/516 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου8· 

– «ΕΣΛ» είναι το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της 

Ένωσης.  

 

Άρθρο 4 

Χρήση κεφαλαίων που έχουν ληφθεί υπό μορφή δανείων από τις κεφαλαιαγορές 

Η Ένωση δεν χρησιμοποιεί κεφάλαια που έχουν ληφθεί υπό μορφή δανείων από τις 

κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών δαπανών.  

 

Άρθρο 5 

Έκτακτα και προσωρινά πρόσθετα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κρίσης COVID-19 

 
8 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/516 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, 
για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε αγοραίες τιμές και την κατάργηση της 
οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του 
Συμβουλίου («κανονισμός ΑΕΕ») (ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 19). 
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1. Με αποκλειστικό σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης COVID-19 

μέσω του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τομεακής νομοθεσίας που αναφέρεται σε αυτόν:  

α) η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανείζεται κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, εξ 

ονόματος της Ένωσης, έως 750 000 εκατ. EUR σε τιμές του 2018. Οι δανειοληπτικές 

πράξεις πραγματοποιούνται σε ευρώ·  

β) έως 360 000 εκατ. EUR σε τιμές του 2018 από τα δανειακά κεφάλαια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση δανείων και, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4, έως 

390 000 εκατ. EUR σε τιμές του 2018 από τα δανειακά κεφάλαια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για δαπάνες.  

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) αναπροσαρμόζεται βάσει 

σταθερού αποπληθωριστή 2 % ετησίως.  

Η Επιτροπή γνωστοποιεί ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το 

προσαρμοσμένο ποσό. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τον δανεισμό που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο στοιχείο α) κατά τέτοιον τρόπο ώστε κανένας νέος καθαρός δανεισμός να μην 

πραγματοποιηθεί μετά το 2026.  

2. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανειακών κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για 

τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος 

άρθρου και οι σχετικοί οφειλόμενοι τόκοι βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα έτη 

με ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9. 

Η αποπληρωμή των κεφαλαίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο 

στοιχείο α) του παρόντος άρθρου προγραμματίζεται, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και προβλέψιμη 

μείωση των υποχρεώσεων. Οι αποπληρωμές του κεφαλαίου των δανείων αρχίζουν πριν 

από τη λήξη της περιόδου του ΠΔΠ 2021-2027, με ελάχιστο ποσό, στο μέτρο που το 

επιτρέπουν τα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές τόκων οφειλόμενες βάσει 

του δανεισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένης 

δεόντως υπόψη της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 314 της ΣΛΕΕ. Όλες οι 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση της 

Επιτροπής να δανείζεται κεφάλαια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου αποπληρώνονται πλήρως το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058.  

Τα ποσά που οφείλει η Ένωση σε ένα δεδομένο έτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου 

των δανείων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν 

υπερβαίνουν το 7,5 % του ανώτατου ποσού προς χρήση για δαπάνες που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).  

 
9 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1). 
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3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση των δανειοληπτικών 

πράξεων. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά και εκτενώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με όλες τις πτυχές της στρατηγικής της για τη διαχείριση του χρέους. 

Η Επιτροπή καταρτίζει χρονοδιάγραμμα έκδοσης με τις αναμενόμενες ημερομηνίες και 

όγκους έκδοσης για το επόμενο έτος, καθώς και σχέδιο στο οποίο καθορίζονται οι 

αναμενόμενες πληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων, και το γνωστοποιεί στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τακτικά το εν 

λόγω χρονοδιάγραμμα.  

 

Άρθρο 6 

Έκτακτη και προσωρινή αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων για την 

κατανομή των πόρων που είναι αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κρίσης COVID-19 

Τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, αυξάνονται προσωρινά 

έκαστο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη όλων των 

υποχρεώσεων της Ένωσης που προκύπτουν από τον δανεισμό που προβλέπεται στο άρθρο 

5, μέχρι να παύσουν να υφίστανται όλες αυτές οι υποχρεώσεις και το αργότερο έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2058.  

Η αύξηση των ορίων των ιδίων πόρων δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη τυχόν άλλων 

υποχρεώσεων της Ένωσης. 

 

Άρθρο 7 

Αρχή της καθολικότητας 

Τα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 2 χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για τη 

χρηματοδότηση όλων των δαπανών που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της 

Ένωσης.  

 

Άρθρο 8 

Μεταφορά πλεονάσματος 

Τυχόν πλεόνασμα των εσόδων της Ένωσης επί του συνόλου των πραγματικών δαπανών 

κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος.  

 

Άρθρο 9 

Είσπραξη των ιδίων πόρων και απόδοσή τους στην Επιτροπή 

1. Οι ίδιοι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) εισπράττονται 

από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις οι οποίες επιβάλλονται με 

νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα. Τα κράτη μέλη, ανάλογα με την 

περίπτωση, προσαρμόζουν τις διατάξεις αυτές ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις των 

κανόνων της Ένωσης.  
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Η Επιτροπή εξετάζει τις σχετικές εθνικές διατάξεις που της γνωστοποιούν τα κράτη 

μέλη, διαβιβάζει στα κράτη μέλη τις προσαρμογές που κρίνει αναγκαίες για τη διασφάλιση 

της συμμόρφωσής τους προς τους κανόνες της Ένωσης και, εφόσον είναι αναγκαίο, 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

2. Τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).  

3. Τα κράτη μέλη θέτουν τους ιδίους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της παρούσας απόφασης στη διάθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με κανονισμούς που 

εκδίδονται βάσει του άρθρου 322 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.  

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

609/2014 του Συμβουλίου10, εάν οι εγκριθείσες πιστώσεις που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης δεν επαρκούν για να συμμορφωθεί η Ένωση με τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον δανεισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 της 

παρούσας απόφασης και η Επιτροπή δεν μπορεί να δημιουργήσει την απαραίτητη 

ρευστότητα ενεργοποιώντας άλλα μέτρα που προβλέπονται από τις δημοσιονομικές 

ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα εν λόγω δάνεια εγκαίρως για να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω ενεργού διαχείρισης 

ρευστότητας και, εάν χρειαστεί, προσφεύγοντας σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση από 

τις κεφαλαιαγορές σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 

5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας 

απόφασης, τα κράτη μέλη, ως έσχατη λύση για την Επιτροπή, θέτουν τους αναγκαίους για 

τον σκοπό αυτό πόρους στη διάθεση της Επιτροπής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφαρμόζονται 

οι παράγραφοι 5 έως 9 του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 

παράγραφος 3 και από το άρθρο 14 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 609/2014.  

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη 

μέλη να παράσχουν προσωρινά τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ενεργητικού και των 

ταμειακών αναγκών, κατ’ αναλογία («pro rata») προς τα εκτιμώμενα έσοδα του 

προϋπολογισμού από καθένα εξ αυτών. Η Επιτροπή γνωστοποιεί εγκαίρως τα ζητούμενα 

ποσά στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα καθιερώσει διαρθρωμένο διάλογο με τις εθνικές 

υπηρεσίες διαχείρισης χρέους και τα δημόσια ταμεία όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματά 

της για την έκδοση και την αποπληρωμή.  

Εάν ένα κράτος μέλος δεν καταβάλει, εν όλω ή εν μέρει, το ζητούμενο ποσό εγκαίρως ή 

εάν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα είναι σε θέση να καταβάλει το ζητούμενο ποσό, 

η Επιτροπή, για να καλύψει το μέρος που αντιστοιχεί στο οικείο κράτος μέλος, έχει 

προσωρινά το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα ποσά από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Τα εν 

λόγω ζητούμενα ποσά διαμορφώνονται κατ’ αναλογία προς τα εκτιμώμενα έσοδα του 

προϋπολογισμού από καθένα εκ των υπολοίπων κρατών μελών. Το κράτος μέλος που δεν 

κατέβαλε ζητούμενο ποσό διατηρεί την υποχρέωση να το καταβάλει. 6. Το ανώτατο 

συνολικό ετήσιο ποσό ρευστών διαθεσίμων που μπορεί να ζητηθεί από κράτος μέλος 

 
10 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και 
τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ 
και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 39). 
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βάσει της παραγράφου 5 περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στο σχετικό βάσει του ΑΕΕ 

μερίδιό του στην έκτακτη και προσωρινή αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο  

6. Για τον σκοπό αυτό, το σχετικό βάσει του ΑΕΕ μερίδιο υπολογίζεται ως το μερίδιο 

στο συνολικό ΑΕΕ της Ένωσης, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη στήλη του τμήματος 

εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης που εγκρίθηκε τελευταία.  

7. Κάθε παροχή ρευστών διαθεσίμων δυνάμει των παραγράφων 5 και 6 επιστρέφεται 

χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης.  

8. Οι δαπάνες που καλύπτονται από τα ποσά των ρευστών διαθεσίμων που έχουν 

παρασχεθεί προσωρινά από κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 5 εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 

σχετικά έσοδα λαμβάνονται υπόψη το συντομότερο δυνατό για τον σκοπό της πίστωσης 

των ιδίων πόρων σε λογαριασμούς από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014.  

9. Σε ετήσια βάση, η εφαρμογή της παραγράφου 5 δεν οδηγεί στη ζήτηση ρευστών 

διαθεσίμων πέραν των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 3, 

όπως αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6.  

 

Άρθρο 10 

Μέτρα εφαρμογής 

Το Συμβούλιο καθορίζει τα μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 311 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία του 

συστήματος των ιδίων πόρων της Ένωσης:  

α) τη διαδικασία για τον υπολογισμό και την εγγραφή στον προϋπολογισμό του ετήσιου 

δημοσιονομικού υπολοίπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 8·  

β) τις απαιτούμενες διατάξεις και ρυθμίσεις για τον έλεγχο και την εποπτεία της 

είσπραξης των ιδίων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και τυχόν 

σχετικές απαιτήσεις πληροφοριακών στοιχείων.  

 

Άρθρο 11 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ καταργείται. 

Οιεσδήποτε παραπομπές στην απόφαση 70/243/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του 

Συμβουλίου11, στην απόφαση 85/257/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου12, στην απόφαση 

 
11 Απόφαση 70/243/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, περί αντικαταστάσεως 
των χρηματικών συνεισφορών των κρατών μελών από τους ιδίους πόρους των Κοινοτήτων (ΕΕ L 94 της 
28.4.1970, σ. 19). 
12 Απόφαση 85/257/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1985, για το σύστημα των ιδίων πόρων 
των Κοινοτήτων (ΕΕ L 128 της 14.5.1985, σ. 15). 
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88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου13, στην απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ του 

Συμβουλίου14, στην απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου15, στην απόφαση 

2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου16 ή στην απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ 

νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση. Οι παραπομπές στην καταργούμενη 

απόφαση διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας στο παράρτημα της παρούσας 

απόφασης.  

2. Τα άρθρα 2, 4 και 5 της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ, τα άρθρα 2, 4 και 5 της 

απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, τα άρθρα 2, 4 και 5 της απόφασης 2007/436/ΕΚ, 

Ευρατόμ και τα άρθρα 2, 4 και 5 της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ εξακολουθούν να 

εφαρμόζονται για τον υπολογισμό και την προσαρμογή των εσόδων που προέρχονται από 

την εφαρμογή του συντελεστή καταβολής επί της βάσης του ΦΠΑ, η οποία καθορίζεται 

με ενιαίο τρόπο και περιορίζεται σε ποσοστό μεταξύ του 50 % και του 55 % του ΑΕΠ ή 

του ΑΕΕ κάθε κράτους μέλους, ανάλογα με το σχετικό έτος, για τον υπολογισμό της 

διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για τα έτη 

1995 έως 2020, καθώς και για τον υπολογισμό της χρηματοδότησης των διορθώσεων που 

χορηγούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο από άλλα κράτη μέλη.  

3. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 10 % των 

ποσών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί 

από τα κράτη μέλη πριν από την 28η Φεβρουαρίου 2001 σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανόνες της Ένωσης.  

4. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των 

ποσών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί 

από τα κράτη μέλη από την 1η Μαρτίου 2001 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014 σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.  

5. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 20 % των 

ποσών του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί 

από τα κράτη μέλη από την 1η Μαρτίου 2014 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.  

6. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, όλα τα νομισματικά ποσά εκφράζονται σε 

ευρώ.  

 

Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος 

 
13 Απόφαση 88/376/EOK, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 για το σύστημα των ιδίων 
πόρων των Κοινοτήτων(ΕΕL 185 της 15.7.1988, σ. 24). 
14 Απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 31ης Οκτωβρίου 1994, για το σύστημα των ιδίων 
πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 293 της 12.11.1994, σ. 9). 
15 Απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των 
ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42). 
16 Απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων 
πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17). 
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Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στα κράτη 

μέλη.  

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκδοση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις 

οικείες συνταγματικές τους απαιτήσεις.  

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται 

της παραλαβής της τελευταίας από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο δεύτερο 

εδάφιο.  

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.  

 

Άρθρο 13 

Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.  

 

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2020  

Για το Συμβούλιο  

Ο Πρόεδρος  

M. ROTH 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ν. 4307/2014 

 

Άρθρο ένατο 

Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 

4307/2014 

Λόγω εκτάκτων συνθηκών που συνδέονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19 

και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, για όσες 

διαδικασίες ειδικής διαχείρισης η νόμιμη διάρκειά τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) έχει λήξει ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος 

από την 1η.3.2021 έως και τις 30.6.2021, η διάρκεια αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως κατά 

έξι (6) επιπλέον μήνες από τη λήξη της νόμιμης διάρκειας των διαδικασιών ειδικής 
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διαχείρισης. Η παράταση του χρόνου της ειδικής διαχείρισης καταλαμβάνει και 

διαδικασίες, οι οποίες έχουν παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4714/2020 

(Α’ 148), καθώς και με το άρθρο 80 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), εφόσον η λήξη τους 

λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.3.2021 έως την 30ή.6.2021.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Συμβάσεις καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-ΕΦΚΑ) 

Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που 

απασχολείται για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων του Ηλεκτρονικού 

Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίες λήγουν από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος και εφεξής, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών καθαριότητας και πάντως όχι πέραν της 31ης 

Μαΐου 2021.  

 

Άρθρο δωδέκατο 

Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΣΥΛΟΝ 

ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» 

Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», από τις 9.2.2021 έως και 

τις 9.8.2021, απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές στις οποίες αυτά 

απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακίνητης 

περιουσίας.  

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα α) δεν διενεργείται εις βάρος αυτού συμψηφισμός του 

άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) ή άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση 

με βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινωνικής 

Ασφάλισης, ακόμα και εάν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, β) αναστέλλεται κάθε διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης κατά αυτού και 

αίρονται τυχόν μέτρα που έχουν επιβληθεί σε αυτό προς είσπραξη ή διασφάλιση 

απαιτήσεων του Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και διασφαλιστικά 

μέτρα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) με την επιφύλαξη του 

πρώτου εδαφίου του παρόντος.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να παραταθεί έως έξι (6) μήνες ακόμη η προθεσμία του πρώτου 

εδαφίου του παρόντος. 
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Άρθρο δέκατο πέμπτο 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και 

β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση 

του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 

Η περ. α) της παρ. 2, οι περ. α) και β) της παρ. 3, η παρ. 4 και η παρ. 7 του άρθρου 69 

του ν. 4509/2017 (Α’ 201) τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 8 έως 17 και το άρθρο 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 

«Άρθρο 69 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης α’ και β’ 

βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα (εφεξής 

«Πρόγραμμα»), με σκοπό την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών 

και την κατασκευή έργων ιδίως στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής 

σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 

πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα την άρση των 

οικονομικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την 

εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.  

2. α) Για τους σκοπούς αυτούς, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα 

νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. δύνανται να συνομολογούν δάνεια με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και 

εξόφλησής τους γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός του 

ορίου πιστώσεων του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, όπως 

προβλέπεται στον Προϋπολογισμό κάθε έτους.  

β) Για την άμεση χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού σε περιπτώσεις έκτακτων 

και επειγουσών συνθηκών και προς κάλυψη αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 

και υλοποίησης έργων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, το 

Υπουργείο Εσωτερικών δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και 

εξόφλησής του γίνονται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.  

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εσωτερικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου για θέματα πολιτικής 

προστασίας Υπουργού, εξειδικεύονται οι σκοποί της παρ. 1 σε άξονες προτεραιότητας και 

καθορίζονται ο προϋπολογισμός του Προγράμματος και η δυνατότητα τροποποίησής του, 

η προγραμματική περίοδος και η δυνατότητα παρατάσεων, τα κριτήρια και οι 

προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων 

ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων έκτακτης 
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χρηματοδότησης, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι υποχρεώσεις των 

δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και οι συνέπειες μη συμμόρφωσής τους, οι 

όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, 

η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων των περ. α) και β) 

της παρ. 2 από το ΠΔΕ, ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες εμπεριέχονται στους στόχους της αναπτυξιακής 

πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών 

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης. Με κάθε πρόσκληση 

εξειδικεύονται περαιτέρω οι άξονες προτεραιότητας, οι δράσεις ανά ομάδες δικαιούχων 

και οι συγκεκριμένες εδαφικές περιφέρειες παρέμβασης, ορίζονται ο προϋπολογισμός της 

πρόσκλησης και το όριο προϋπολογισμού των προτάσεων των δικαιούχων, αν τέτοιο όριο 

εφαρμόζεται, η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

των δράσεων, ειδικότερα κριτήρια ή όροι για την επιλεξιμότητα και την ένταξη των 

προτάσεων στο Πρόγραμμα, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με 

κάθε πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση που 

προτείνονται από τους δικαιούχους δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τομείς 

αρμοδιότητας και άλλων Υπουργείων του πρώτου εδαφίου, για την ένταξη κάθε πρότασης 

στο Πρόγραμμα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπουργών.  

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. β’ της παρ. 2. Η 

χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση χρηματοδότησης που εκδίδεται από τον Υπουργό 

Εσωτερικών, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τον δικαιούχο, χωρίς 

προηγούμενη έκδοση Πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης έκτακτης ανάγκης που 

ανάγεται σε θέματα πολιτικής προστασίας ή θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας ή 

εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και με τη σύμφωνη γνώμη του 

κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το χρονικό 

διάστημα υποβολής των αιτημάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν 

να διατεθούν για την έκτακτη ανάγκη που διαπιστώνεται με αυτήν. 

4. Η ένταξη προμηθειών, μελετών και έργων στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η 

Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών και αποτελείται: α) από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, β) έναν (1) υπάλληλο 

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και στ) δύο (2) εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στη διαχείριση και 

εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την ίδια 

απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία 

της Επιτροπής θέμα. Χρέη εισηγητή και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής 

ανατίθενται σε υπαλλήλους της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με απόφαση του 

Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ.  

Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εντάξει στο Πρόγραμμα πράξεις συνολικού 

προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το εκατόν είκοσι 
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πέντε τοις εκατό (125%) της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος. Το ποσοστό αυτό 

μπορεί να τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Εσωτερικών.  

5. Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική 

επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για 

τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ 

της υποβολής αιτήματος να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Στο αίτημα ένταξης 

αναφέρεται υποχρεωτικά η τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου, 

άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Οι προγραμματικές συμβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 44 

του ν. 4412/2016 δύναται να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα. Ως νομικά πρόσωπα 

για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοούνται τα νομικά πρόσωπα πάσης 

φύσεως, στα οποία οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.  

6. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και του π.δ. 169/2013 (Α’ 272).  

7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του 

Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής 

Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από: α) έναν (1) υπάλληλο της ΕΥΔΕ, 

β) έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών και γ) έναν (1) εμπειρογνώμονα με εξειδίκευση στην εκτέλεση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση 

ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία της 

Επιτροπής θέμα. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ανατίθενται σε 

υπαλλήλους της ΕΥΔΕ, με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ. Για τη συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δεν καταβάλλεται 

κανενός είδους αποζημίωση στα μέλη τους, πλην εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης, όπου 

απαιτείται.  

8. Ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος δικαιούται να λάβει τεχνική υποστήριξη 

(Τεχνική Βοήθεια) για την υλοποίησή του. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν τον 

προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, 

την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα και την προώθηση του Προγράμματος, την εφαρμογή 

και τον έλεγχο του Προγράμματος, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 

του φορέα διαχείρισης για την υλοποίηση του Προγράμματος. Οι ενέργειες Τεχνικής 

Βοήθειας συνίστανται, ιδίως, στην προμήθεια αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών, στην 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την 

ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος.  

9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο προϋπολογισμός και οι 

επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας ανά Πρόγραμμα, τα όρια 

χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του 

προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για 

την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, η διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης 

καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.  
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10. Ο φορέας διαχείρισης του Προγράμματος καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.  

11. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το 

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο προϋπολογισμός 

της Τεχνικής Βοήθειας ανά Πρόγραμμα περιέχεται στον συνολικό προϋπολογισμό του 

Προγράμματος ως διακριτό έργο ή άξονας προτεραιότητας και ανέρχεται σε ποσοστό 

μέχρι 1‰ αυτού.  

12. Οι πληρωμές των δαπανών για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας διενεργούνται 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β’ 2857). Οι 

σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.  

13. Οι παρ. 1 έως 7 του άρθρου 119, η παρ. 8 του άρθρου 200 και το άρθρο 329 του ν. 

4412/2016 (Α’ 147) εφαρμόζονται και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος.  

14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ.  9, εφαρμόζεται αναλογικά η υπό στοιχεία 

23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης (Β’ 677), χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον 

προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών, όπως αυτές αναφέρονται στο 

Παράρτημα αυτής. Μέχρι τη δημιουργία καταλόγου προμηθευτών και παρόχων 

υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος, ο φορέας διαχείρισης του 

Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιεί τον ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρόχων 

υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 

(Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό 

στοιχεία 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

15. Η απόφαση της παρ.  8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) εφαρμόζεται 

αναλόγως και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του παρόντος.  

16. Το παρόν εφαρμόζεται και στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της 

αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά 

πρόσωπα των Ο.Τ.Α. με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε 

δυνάμει της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών 

(Β’ 1386), η οποία διατηρείται σε ισχύ.  

17. Τα έργα του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» που δεν μεταφέρθηκαν στο 

πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την υπ’ αρ. 829/18.6.2020 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται και τα 

τοκοχρεωλύσια και οι πάσης φύσεως δαπάνες των δανείων που έχουν συνομολογηθεί με 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξοφλούνται από τους πόρους που είχαν 

δεσμευθεί στο πλαίσιο του καταργηθέντος προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», κατ’ 

αναλογική εφαρμογή των παρ. 6 και 7 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και 

του Υφυπουργού Οικονομικών.».  

Βλ. την εκδοθείσα σχετικώς υ.α. 6302/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
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Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – “Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών 

Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης"” (Β’ 1386)» (Β΄ 1399), κατωτ. αριθ. 1242.  

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες 

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 

4251/2014 (Α’ 80), μπορεί να υποβάλει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιση 

της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις εργασίας, 

όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, 

προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η 

αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και 

όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, 

αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς 

απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό 

(60ο) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη 

υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).  

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων 

φορέων. Η είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν 

προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ 

του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχεται στις 

αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σε όλες τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, σε όλες τις Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.  

3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:  

α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατό (100) ευρώ για 

κάθε πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται υπέρ του 

Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.  

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία δηλώνεται ότι:  

βα) θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο 

πολίτη τρίτης χώρας, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, και έως ενενήντα 

(90) ημέρες, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 

5 του ν. 4251/2014, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQtp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbf9MQbxCnAdL0RoULLYdi-u8giE3CKkCgBtBecR9FEJ
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ββ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),  

βγ) ο μετακαλούμενος θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς 

προσδιορισμένο ως προς την περιφερειακή ενότητα, τον δήμο και τη δημοτική ενότητα ή 

δημοτική κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή 

στοιχεία διεύθυνσης. Το κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη πρέπει να πληροί τις 

απαιτούμενες από τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και 

ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, και ο εργοδότης πρέπει να 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή. Σε περίπτωση που απαιτείται από 

τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά 

εργαζόμενο μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους 

ενοικίασης του καταλύματος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι 

ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος και 

δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν 

παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να 

καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί 

τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές. 

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 

3877/2010 (Α’ 160).  

δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.  

ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, 

επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία 

γέννησης).  

4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων 

και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής 

Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό 

την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014.  

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας 

δικαίωμα εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς 

θεώρηση εισόδου, στη χώρα. Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών 

Ασφαλίσεων) με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και το 

άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).  

6. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει σύμφωνα με το παρόν 

υποχρεούται να διαμένει στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύναται να 

εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου 

απασχόλησής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1.  

7. Μετακαλούμενος πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος και έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, δεν έχει δικαίωμα επιστροφής για τον 
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ίδιο λόγο, για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αποχώρησής του και, σε κάθε 

περίπτωση, τηρουμένης της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806.  

«8. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, και πάντως όχι 

πέραν της 15ης.6.2021, η αίτηση της παρ. 1 με τα δικαιολογητικά εργοδότη της παρ. 3 

υποβάλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 4 αποστέλλεται και στον e-ΕΦΚΑ για τις 

ανάγκες χορήγησης ΑΜΚΑ. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έναρξη της 

λειτουργίας της πλατφόρμας των παρ. 1 και 2, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει 

σε αυτήν όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας.».  

Το πρώτο εδ. της παρ. 8 αντικαταστάθηκε και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου 

ως άνω από το άρθρο 265 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), κατωτ. αριθ. 1276. 

9. Ειδικά για τον περιορισμό των συνεπειών διασποράς της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη λειτουργία της πλατφόρμας 

της παρ. 2, τα στοιχεία ελέγχου και πιστοποίησης που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες 

διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιτρέπεται η 

είσοδος των μετακαλουμένων από τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική 

οικονομία, διαβιβάζονται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ιδίως αναφορικά με την τήρηση των μέτρων 

αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

10. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να τροποποιούνται ο τύπος της αίτησης, 

καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πέραν όσων αναφέρονται στην παρ. 3, και, 

περαιτέρω, να καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης των αρμοδίων κατά περίπτωση 

υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκομένων φορέων για τους μετακαλούμενους πολίτες 

τρίτων χωρών προς τον σκοπό της εποχικής εργασίας, ο φορέας, υπό την ευθύνη και 

εποπτεία του οποίου λειτουργεί η πλατφόρμα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για 

τη λειτουργία της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης αυτής και της 

πρόσβαση σ’ αυτήν, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις της πλατφόρμας με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία 

τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, 

η διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις 

παραβίασης του παρόντος.  

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Έναρξη ισχύος 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIrmQzlGnoTuh4tPsJJrw-I-i0rslRDaQ9z5lBYDiPb0
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1. Η ισχύς του Μέρους Α’ αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται με αυτό, από την πλήρωση των 

προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής.  

2. Η ισχύς των Μερών Β’, Γ’ και Δ’ αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 

 

 

----------.---------- 

 


