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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 1.775 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 4.1.2022 (με το ΦΕΚ Β΄ 2). 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 είκοσι συνεχόμενους τόμους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI,
VII, VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, ΧΙΧ και ΧΧ 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 4.1.2022 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 4.1.2022. 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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Συντονισμός Έργου:

Δρ. Βασιλική Νταλάκου

Νομική Επεξεργασία:

Ηλίας
Καρακατσάνης
(επικεφαλής
επεξεργασίας και επιμέλειας)
Βασιλική Νταλάκου
Ιωάννα Χαραλάμπους
Παντελής Τραϊανός

Αποδελτίωση και μορφοποίηση νομοθετημάτων:
Ευγένιος Μονεμβασίτης
Αίας Γιαννάκης
Δωροθέα Κάτσαρη
Ανδρομάχη Κεχαγιόγλου
Αποδελτίωση και καταγραφή εγκυκλίων:
Κωνσταντίνα Καπατσώρη - Σκρίνου
Θωμάς Σαΐνης
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3793) .......................................................................................................................... 413
1506. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 της 13/13.8.2021 «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής
από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (Β΄ 3794) ...................................... 413
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εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124)» (Β΄ 3811) 420
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1507. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/33309 της
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1508. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ.13916/Α321 της 11.7/17.8.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
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Περιφέρειας Ηπείρου και της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου» (Β΄ 3826) ................................................................................................... 426
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51229 της 17/17.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3835) ........ 429
1510. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 1 της
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COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 3837)............ 430
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1421. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 45410 της 1/2.7.2021 «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων ειδικών κατηγοριών» (Β’ 2883)
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), 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).
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).
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 του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
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εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).
16. Την υπό στοιχεία οικ. 36044/4-6-2021 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 ειδικότερα των ξεναγών και τουριστικών συνοδών 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 του ενός εκατομυρίου
εξακοσίων δύο χιλιάδων ευρώ (1.602.000€), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων 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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 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 είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του
πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον
προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της
εγγραφής τους ως μέλος.
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, εφόσον κατά
τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού
σκοπού:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση
ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.
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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: ξεναγών και τουριστικών συνοδών, 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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 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).
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
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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- 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 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: GR710100023 0000000000200211 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.
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(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1422. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ.
73688 της 1/2.7.2021 «Έναρξη της δεύτερης τακτικής εκπτωτικής περιόδου του
έτους 2021» (Β΄ 2885)
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 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).
4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
5. 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).
6. Των άρθρων τετάρτου και δέκατου πέμπτου του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης
της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173).
7. Του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 2224/1994 (Α’ 112), «Ρύθμιση θεμάτων
εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών
προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
δωδέκατο 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).
8. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
9. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).
Β.
1. Την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο
εφαρμογής των εκτάκτων 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, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 73293/30.06.2021 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Εξαιρετικά για το έτος 2021, η ημερομηνία έναρξης της τακτικής εκπτωτικής
περιόδου της υποπερ. (αβ), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του άρθρου
15 «Εκπτώσεις - Προσφορές» του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173), ορίζεται η
Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------1423. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41302 της 2/2.7.2021 «Επιπλέον
σημεία διάθεσης με κρατική μέριμνα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό (self test)» (Β΄ 2888)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων πεντηκοστού όγδοου και εξηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους σύμβασης
δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της,
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 110),
β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),
γ) του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
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COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),
δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148)
στ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
θ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902) και
ι) της υπό στοιχεία Υ4/9.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
2. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.41215/1.7.2021 εισήγηση 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 πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε
αυτοδιαγνωστικές διαδικασίες ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self
test) με κρατική μέριμνα έως 30.9.2021, με σκοπό την αποτελεσματική προστασία της
δημόσιας υγείας, σε συνέχεια των από 31.5.2021 και 22.6.2021 αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, δεδομένου ότι: α) δεν
διασφαλίζεται η καθολική ή έστω ισχυρά πλειοψηφική συμμετοχή φαρμακείων στη
διαδικασία διάθεσης των εν λόγω αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών για την κάλυψη των
υφιστάμενων αναγκών, σε συνδυασμό με τη διακοπή διάθεσής τους ήδη από 7.6.2021
από τα φαρμακεία της Αχαΐας και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, β) οι
αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες δεν διατίθενται κατά τις εφημερίες/διημερεύσεις διανυκτερεύσεις και γ) συντρέχει επιτακτική ανάγκη πρόβλεψης πρόσθετων σημείων
στην εφοδιαστική κάλυψη κατά τη θερινή περίοδο λόγω των θερινών διακοπών
δικαιούχων και φορέων διανομής, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών με κρατική μέριμνα
Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, στη διάθεση αυτοδιαγνωστικών
δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self test) με κρατική
μέριμνα από τη δημοσίευση της παρούσης έως 30.9.2021, συμμετέχουν στην
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής
διάθεσης τροφίμων και ποτών που λειτουργούν νόμιμα ως υπεραγορές τροφίμων
(supermarkets) και παντοπωλεία. Η προμήθεια και παράδοση των προϊόντων
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στα ανωτέρω σημεία διάθεσης γίνεται από την κρατική
εφοδιαστική αλυσίδα.
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Άρθρο δεύτερο
Διαδικασία διανομής
Η διάθεση των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό
(self test) από τα επιπλέον σημεία διάθεσης του άρθρου 1 γίνεται δωρεάν, με την
επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του Προσωρινού
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου
εγγράφου ταυτοποίησης από τα φυσικά πρόσωπα. Μαζί με τις δωρεάν
αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια
με οδηγίες για την κατ’ οίκον διενέργειά τους. O αριθμός των χορηγούμενων
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών και η συχνότητα διάθεσής τους στους δικαιούχους
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των επιπλέον σημείων διάθεσης του άρθρου 1
αποκτούν πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που
τηρείται στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη
Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», έπειτα από την αυθεντικοποίησή
τους με προσωπικούς κωδικούς πιστοποίησης που χορηγούνται για τον σκοπό αυτόν
από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα τα σημεία διάθεσης
του άρθρου 1 συμμετέχουν στη διαδικασία διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών
με κρατική μέριμνα. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι καταχωρούν στο ανωτέρω
σύστημα τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τον Προσωρινό
Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), με σκοπό την
ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου και την επιβεβαίωση ότι το φυσικό πρόσωπο
είναι δικαιούχος αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου. Μετά την καταχώριση και
αποκλειστικά για τις ανάγκες ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ότι το φυσικό πρόσωπο
είναι δικαιούχος, το ανωτέρω σύστημα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο αυτού και την
ένδειξη αν δικαιούται ή όχι αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19.
Άρθρο τρίτο
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από τα
επιπλέον σημεία διάθεσης του άρθρου 1 περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα,
προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας,
επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα πρόσωπα που προσέρχονται στα
επιπλέον σημεία διάθεσης του άρθρου αυτού για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικών
δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό (self test).
Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τηρούνται οι ρυθμίσεις του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και
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του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για την ασφάλεια αυτών.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους
ορισμούς του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), η οποία υποχρεούται να
λαμβάνει και να τηρεί διαρκώς τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και
την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από
σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Η Η.ΔΙ.ΚΑ. ΑΕ είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων, διανομής και διάθεσης των
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self
test) στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1424. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Οικ. 45866 της 2/2.7.2021 «Χορήγηση
αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021» (Β΄ 2892)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 129 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση
Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον
κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και
της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).
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. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες
διατάξεις» (Α’ 91).
6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
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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, (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).
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 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 Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
18. Την υπ’ αρ. 44566/29-6-2021 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
19. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα σε
κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας
καθώς και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση
επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, οι οποίοι ωστόσο, ένεκα των
νέων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές επιχειρήσεις,
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID -19,
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους
πενήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (53.400.000,00 €) η οποία
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899,
αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, ως εξής:
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Άρθρο 1
Δικαιούχοι ένταξης στον ειδικό μηχανισμό στήριξης εργαζομένων
Οι εποχικά εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σύμφωνα με
το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α’ 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989
(Α’ 79), σε συνδυασμό με ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν με βάση νόμους,
διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές
αποφάσεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα ή σε
επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι
δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας
σε οποιονδήποτε εργοδότη εντάσσονται στον ειδικό μηχανισμό στήριξης των
εργαζομένων 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). Οι
εν λόγω εργαζόμενοι προκειμένου να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού του άρθρου 2 δεν δύνανται ταυτόχρονα να λαμβάνουν τακτική επιδότηση
ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Άρθρο 2
Ύψος αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Στους δικαιούχους - εργαζόμενους του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται
αποζημίωση ειδικού σκοπού, η οποία ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534)
ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και
Ιούνιο 2021, που αυτοί δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απασχόλησης,
καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 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 43Α του ν.
4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς
τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 3
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για την ένταξη τους στον ειδικό μηχανισμό στήριξης
των εργαζομένων 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) και
για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2, υποβάλλουν
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με τίτλο: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα
επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί για τη χορήγηση
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού») ανά μήνα, για τους
μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού
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στήριξης των εργαζομένων (supportemployeesservices. gov.gr) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση
εργοδότη.
2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους
στοιχείων και των στοιχείων του εργοδότη τους που ήταν εργαζόμενοι, στοιχεία που
αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν
διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που
τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά
αρχεία συναρμόδιων φορέων.
Άρθρο 4
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 αίτηση του. Από το Π.Σ. 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.
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 No 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
28

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
Δ/νσης 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 Δ/νση 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 ΔΙΑΣΑ.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου με IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον
ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του
προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. 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.
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 No 200.
Άρθρο 5
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 αίτηση τους, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής
ψευδούς δηλώσεως.

29

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.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1425. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 120301 ΕΞ 2021 της
18.6/5.7.2021 «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» (Β΄2894)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
2. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
3. του ν. 4727/2020 για την 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) και ιδίως του άρθρου 5 του νόμου αυτού,
4. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις
Σφαλμάτων),
6. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
7. την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
Β. Την ανάγκη αποτύπωσης της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής 2020-2025.
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Την έγκριση της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής 2020-2025, όπως αυτή
αποτυπώνεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και παρατίθεται στο
Παράρτημα της παρούσης.
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχει πενταετή ορίζοντα και επικαιροποιείται
ετησίως, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ετήσια
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επικαιροποίηση της Βίβλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενοποιημένου
Προγράμματος Κυβερνητικής Πολιτικής του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και είναι
δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.
Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθορίζει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και
τις κατευθύνσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και τις
ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό
αυτό και ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων
που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1426. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.5/46534/2021 της 29.6/5.7.2021 «Καθορισμός
πρόσθετης Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την
επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021» (Β΄ 2904)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Την 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).
β. Του ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α’ 204).
γ. Το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 ΠΝΠ «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), με το οποίο η παρούσα
επιχορήγηση υλοποιείται κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ. 2/39549/0026/ 11-06-2015
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1138).
δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α’ 52).
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).
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2. Την υπ’ αρ. 2241.7/14185/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της
περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) η οποία 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’ 805).
3. Την υπ’ αρ. 2814.5/22685/31-03-2021 απόφαση «Καθορισμός έκτακτης
Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση
ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021» (ΑΔΑ: 67ΜΣ4653ΠΩ-Γ14)
(Β’ 1284).
4. Τα υπ’ αρ. 2937/07-04-2021 και 3778/29-04-2021 έγγραφα Οίκου Ναύτου.
5. Την υπ’ αρ. 2/2/71386/17-05-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ.
6. Την υπ’ αρ. 2811.23/5944/2021/20-05-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α13, Α/Α34811 Βιβλίου
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: ΩΘΩΩ4653ΠΩ-Α6Ζ).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(385.000,00 €) 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 πρόσθετη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021 στο
ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000,00 €), για την επιδότηση
ανεργίας 1100 δικαιούχων ναυτικών μηνών Μαρτίου - Απριλίου 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.
6. Η υπ’ αρ. 2814.5/38598/2021 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο
(Β’ 2419) παύει να ισχύει.
----------.--------32

1427. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 1666-Ο/ΑΣ 295 της
7.6/5.7.2021 «Προϋποθέσεις παράτασης των υποτροφιών της Ε3 Διεύθυνσης του
Υπουργείου Εξωτερικών σε παλαιούς ενεργούς αλλοδαπούς και ομογενείς
σπουδαστές που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και του
Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας» (Β΄ 2939)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 231, 234, 240 και 438 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) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά 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
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) 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),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) της υπ’ αρ. 44996/2012 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων Υ.Δ.Α.Σ.-4 στην Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστικών
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β’ 2900).
2. Την υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων παράτασης των
υποτροφιών της Ε3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις παράτασης της χορήγησης των υποτροφιών σε
δικαιούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές που φοιτούν σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ως εξής:
α) Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για
την ολοκλήρωση των σπουδών, σύμφωνα με το καταστατικό της εκάστοτε Σχολής
φοίτησης και για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) επιπλέον έτη, υπό την προϋπόθεση
ότι σημειώνεται επαρκές ποσοστό επιτυχίας επί των μαθημάτων ανά έτος, σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στις προκηρύξεις των ακαδημαϊκών ετών εισαγωγής τους.
β) Το επαρκές ποσοστό επιτυχίας για την παράταση της υποτροφίας ορίζεται στο 50%
επί των μαθημάτων του πρώτου (1ου) ακαδημαϊκού έτους, στο 60% επί των
μαθημάτων του δεύτερου (2ου) ακαδημαϊκού έτους και στο 70% επί των μαθημάτων
των επόμενων ακαδημαϊκών ετών.
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γ) Με πλήρως αιτιολογημένη κάθε φορά απόφαση του Προϊσταμένου της Ε3
Διεύθυνσης Μορφωτικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Υποθέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένου υποστρόφου από τα ως άνω
οριζόμενα ποσοστά, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την προηγούμενη πορεία προόδου,
τυχόν σοβαρά προβλήματα υγείας ή κωλύματα στις σπουδές, στο πλαίσιο και των
συνεπειών των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας.
Με την απ. Υπουργών Οικονομικών – Εξωτερικών Αριθμ. 1666-Ο/AΣ 246 της
16/29.9.2021 «Παράταση χορήγησης υποτροφιών σε αλλοδαπούς και ομογενείς
σπουδαστές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας για το έτος 2021» (Β΄4477), ορίστηκε
ότι: (αποφασίζουμε:) «Την έγκριση συνέχισης χορήγησης για το διάστημα έως 3112-2021, των υποτροφιών σε 459 αλλογενείς και ομογενείς προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς σπουδαστές, ενεργούς υποτρόφους της Ε3 Διεύθυνσης, οι οποίοι
ήδη φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας προς ολοκλήρωση
του κύκλου σπουδών τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία
Α.Π.Φ.:1666-0/ΑΣ295/16.06.2021 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών
Ανάλυση δαπάνης:
Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας που καταβάλλεται στους υποτρόφους όλων των
κατηγοριών καθορίζεται ως εξής:
Προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές
- μηνιαίο ποσό: 368,00 ευρώ
- χαρτόσημο 3,6%: 13,25 ευρώ
- Μεικτό μηνιαίο ποσό: 381,25 ευρώ.»
----------.---------1428. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
2870.0/46076 της 28.6/5.7.2021 «Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη
απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα
περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ) στο
στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
για το έτος 2021» (Β΄ 2943)
----------.----------
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1429. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1158 της 5/6.7.2021 «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΄2974)
Για άλλες τροποποιήσεις και παρατάσεις επιμέρους προθεσμιών της ιδίας άνω
τροποποιούμενης απ., βλ. τα σχόλια κάτω από τον τίτλο της απ. Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 1052/2020 (Β΄ 1072), ανωτ. αριθ. 98.
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 αριθ. 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), Α.1253/2020 (Β΄
5180) και Α. 1050/2021 (Β΄ 956) 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».
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, II, III και IV» των άρθρων 3, 4 και 11 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3579) αντικαθίστανται από
τα συνημμένα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 2, 3 και 4» της παρούσας.
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Άρθρο 2
Η παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3579) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί
ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο
εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 20ή Ιουλίου 2021 την ημερομηνία της
λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».
Άρθρο 3
Η παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/ 2018 απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3579) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική
Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή
παραλείψεις τους, υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις σταδιακά από την 5η μέχρι και
την 20ή Ιουλίου 2021.».
Άρθρο 4
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3579) προστίθενται νέες παρ. 4 και 5 ως εξής:
«4.α. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021, οι
εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας
υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» ή/και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021.
β. Για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020, οι εκμισθωτές σε
υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει «Δήλωση Covid», υποβάλλουν
«Δήλωση Covid», από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021.
γ. Για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020, για τις περιπτώσεις
υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα, δύναται να υποβάλλεται τροποποιητική «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», από την 5η μέχρι και
την 20ή Ιουλίου 2021, ώστε οι υπεκμισθωτές να προβούν σε αντιστοίχιση των
ακινήτων που υπεκμισθώνουν στον υπομισθωτή με τους αύξοντες αριθμούς των
ακινήτων που μισθώνουν από τον εκμισθωτή, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» που
υποβλήθηκε για την αρχική εκμίσθωση.
«δ. Ειδικά για τον μήνα Μάιο 2021, οι εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές ακινήτων της παρ.
1 του άρθρου 11 της παρούσας υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» ή/και τη «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέχρι και την 27η
Αυγούστου 2021.».
Η περ. δ’ προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων Αριθμ. Α.1170 της 2/3.8.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων “Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
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Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου”
(Β΄ 3579)» (Β’ 3548).
5. Από την 5η μέχρι και την 20ή Ιουλίου 2021 υποβάλλουν «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωση Covid» τα
κάτωθι πρόσωπα:
α) Οι Οργανισμοί Λιμένος που παραχωρούν/υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης
χώρων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος και
β) Τα πρόσωπα στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω χρήσης των ακινήτων
τους, πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση).»
Άρθρο 5
1. Στην παρούσα επισυνάπτονται τα «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1, 2, 3 και 4», τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Η παρούσα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της.
(Ακολουθούν Υποδείγματα)
----------.---------1430. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 47100 της 6/6.7.2021 «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β΄ 2975)
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), η οποία 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 διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 68), οποία 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), οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
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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).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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 του 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).
19. Την υπ’ αρ. 28631/14.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Μάιο 2021» (Β’ 2012).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.5.2021 «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, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2233).
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21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169/4-6-2021 «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, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2366).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-6-2021 «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, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα
6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2476).
23. Την υπ’ αρ. 38481/11-6-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
24. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 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.
25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία
ανέρχεται έως το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (55.000.000 €) 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 Ιούνιο 2021, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Ιούνιο 2021
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους
1. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 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
Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 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 Μαρτίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των
εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Ιούνιο 2021.
β. Ειδικά οι επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα
με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι:
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i. έχουν προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021 και
ii. έχουν ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από
τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021, εξαιρουμένων των εργαζομένων
που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή.
2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων της
παρ. 1α του παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της
λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται
υποχρεωτικά σε αναστολή.
β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1β του παρόντος άρθρου, δύνανται να τεθούν σε
αναστολή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.
γ. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 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.
δ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του
άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής
απόφασης.
3. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, 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 ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α’ 55/2020)» στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν
εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών
των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην
περ. α’ της παρούσας παραγράφου.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε
προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο
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, οι
εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν
δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.
5. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση
αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ανοιχτούς
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(υπαίθριους) χώρους, οι επιχειρήσεις δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο.
6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι
και την 30ή Ιουνίου 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 Ιούνιο 2021
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους
1. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
της παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Ιούνιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 30ής
Ιουνίου 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.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την
31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι
τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την
29/4/2021.
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 Μαρτίου 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.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών
τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την
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περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 εξαιτίας του ότι έχουν
μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021, και
πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020, εξαιρούνται των
οριζομένων του προηγούμενου εδαφίου.
γ. Ειδικά οι επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών
λεωφορείων, που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε
αναστολή συμβάσεις εργασίας εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α’ 46) ή με την παρ. 5
του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών
συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται
και μετά την 31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως
είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά
την 29/4/2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την
ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.
Με το τελευταίο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της υ.α.
51320/2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β΄ 3127), κατωτ.
αριθ. 1441, ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις - εργοδότες βάσει ΚΑΔ (κύριο ή
δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το έτος 2019) που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας,
μπορούν κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2021
να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων το
ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από
τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021, εφόσον ήταν υποκείμενες σε
ΦΠΑ την 31η Μαρτίου 2021 και παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους
μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31η Μαρτίου
2021 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί
στην ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και 31η Μαρτίου 2021, εφόσον
κατά τον νόμο υποχρεούνται.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και
την 31η Μαρτίου 2021 καθώς και για όσους εργαζόμενους υπάγονται στην περ. γ
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αρ. 47100/ 6-7-2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 2975).»
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να
εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για
διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη
δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε
ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του
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προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5
της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.
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 30ή Ιουνίου 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
Ιούνιο 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, όπως αυτό υπολογίζεται εντός του μήνα αναφοράς.
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,
που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 30ή Ιουνίου
2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων τους.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την
31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι
τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την
29/4/2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
παρόντος κεφαλαίου.
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.
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4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 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 30ή Ιουνίου 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. 34988/1-6-2021 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 2361).
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.
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.
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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 Ιούνιο 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 Ιούνιο 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 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 την 1η έως
και την 11η Ιουνίου 2021, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών
δύνανται να υποβληθούν από 7/6/2021 και έως 11/6/2021.
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.
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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 τον 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.
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 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 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 Δ/νση Λογαριασμών
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN
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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.
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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εντός του μήνα Ιουνίου 2021, από κλειστή με
εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Μια επιχείρηση που από κλειστή καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή
επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα
παρέμενε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων
εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη
συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς
υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Μια επιχείρηση που από πληττόμενη καθίσταται κλειστή, υποβάλλει ορθή
επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων της ως πληττόμενη, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
θα παρέμενε πληττόμενη, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων
εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη
συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων
εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που
απασχολούνται σε εξαιρέσιμες δραστηριότητες, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής
της σε κλειστή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των
δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς
την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του
κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη
λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ του
παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε
περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω
πίνακα, δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με τις εβδομαδιαίες ώρες
εργασίας των εργαζομένων καθώς και του κύκλου εργασιών.
(Ακολουθεί Πίνακας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδου της
εστίασης. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης ισχύει
48

το κριτήριο επιλεξιμότητας που αφορά τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των
εργαζομένων τους, ενώ δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών.
(Ακολουθεί Πίνακας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε
περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω
πίνακα, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της
αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων:
α. το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως των εργαζομένων να είναι τουλάχιστον 16 ώρες,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29/4/2021.
β. 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 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.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.---------1431. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638 της 7/7.7.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 2978)
(Η παρούσα αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. αριθ. 1438, δυνάμει της παρ. 2 του
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άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ίδιου
άρθρου εβδόμου)
----------.---------1432. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. 319616 της 7/9.7.2021 «Ρυθμίσεις για τα σχολικά και διδακτικά έτη 20202021 και 2021-2022 και τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων των δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β’ 3019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εκατοστού εικοστού πρώτου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από
24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από
6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες διατάξεις.»
(Α’ 110)
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και, ιδίως, της παρ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’
98),
γ) 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), και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους
Α’ αυτού,
δ) των π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7 και
Α’ 158 διορθώσεις σφαλμάτων),
ε) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35)
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/317567/06.07.2021 εισηγητική-οικονομική έκθεση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
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Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες που
προκλήθηκαν από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την συνεπεία αυτής
πολύμηνη αναστολή των δραστηριοτήτων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης,
των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Μουσικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής) και του
Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του β.δ. της 11.11.1957 «Περί κυρώσεως του
εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (Α’ 229) λήξη του διδακτικού
έτους της 30ης Ιουνίου δύναται να παραταθεί έως και την 31η Ιουλίου 2021 και οι κατά
το άρθρο 49 απολυτήριες εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου διδασκαλίας ή
διπλώματος δύνανται να διεξαχθούν έως και την 31η Ιουλίου 2021.
2. Η κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3136/1955 «Περί ιδρύσεως
Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου
Τήνου» (Α’ 35) λήξη του σχολικού έτους παρατείνεται έως και την 30η Νοεμβρίου
2021, ανεξαρτήτως των ισχυόντων για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και η έναρξη του
σχολικού έτους 2021- 2022 ορίζεται την 1η Δεκεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως των
ισχυόντων για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
3. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και
λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (Α’ 130),
την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 336/1989 «Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων
Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος» (Α’ 156), την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 372/1983 «Κανονισμός
οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (Α’ 131) και την παρ. 2 του
άρθρου 3 του π.δ. 598/1985 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης
(Κ.Σ.Ο.Τ.) στην ανώτερη βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση και
λειτουργία αυτής» (Α’ 212), διδασκαλία των μαθημάτων έτους 2020-2021,
ανεξαρτήτως περιόδου (εξαμήνου) δύναται να διενεργηθεί έως και την 31η Οκτωβρίου
2021.
4. Οι κατά το άρθρο 7 του π.δ. 370/1983, το άρθρο 5 του π.δ. 336/1989, το άρθρο 7
του π.δ. 372/1983 και το άρθρο 5 του π.δ. 598/1985 πάσης φύσεως εγγραφές του έτους
2021- 2022 διενεργούνται από την 1η έως και την 8η Νοεμβρίου 2021 και η κατά την
παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 370/1983, την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 336/1989, την
παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 372/1983 και την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 598/1985
έναρξη του διδακτικού έτους 2021-2022 ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2021.
5. Οι κατά την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως
και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου
Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» (Α’ 127), την
παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983, την παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 372/1983 και
την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985 κατατακτήριες εξετάσεις του έτους 20202021, δύνανται να διενεργηθούν έως και την 31η Ιουλίου 2021 και οι κατατακτήριες
εξετάσεις του έτους 2021- 2022, δύνανται να διενεργηθούν έως και την 31η Οκτωβρίου
2021.
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6. Οι κατά το άρθρο 14 του ν. 1158/1981, την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 370/1983,
την παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 93/2018, Α’ 172), την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 372/1983 και την παρ. 4 του
άρθρου 6 του π.δ. 598/1985 διπλωματικές εξετάσεις του Ιουνίου 2021, δύνανται να
διενεργηθούν έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.
7. Οι κατά την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981, την παρ. 3 του άρθρου 8 του
π.δ. 370/1983, την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 93/2018), την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 372/1983 και την παρ. 3
του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985 προαγωγικές εξετάσεις που θα διενεργούντο τον Ιούνιο
του 2021, δύνανται να μην διενεργηθούν.
8. Οι κατά την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981, την παρ. 1 του
άρθρου 8 του π.δ. 370/1983, την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 93/2018), την παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ.
372/1983 και την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985 εισαγωγικές εξετάσεις του
έτους 2021-2022, δύνανται να διενεργηθούν έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.
9. Οι κατά την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1158/1981, την παρ. 5 του
άρθρου 8 του π.δ. 370/1983, την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 93/2018), την παρ. 5 του άρθρου 8 του π.δ.
372/1983 και την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 598/1985 επαναληπτικές
(διπλωματικές) εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2021, δύνανται να διενεργηθούν έως και
την 20η Δεκεμβρίου 2021.
10. H κατά την παρ. 1 της υπ’ αρ. 16984/3-4-1998 «Καθορισμός τρόπου και
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» απόφασης Υπουργού Πολιτισμού
(Β’ 386) προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για τις εισαγωγικές
εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών Χορού και των εξαιρετικών ταλέντων της παρ. 3 του
άρθρου 12 του ν. 1158/1981, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.
Β. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1433. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 75365 της 6/9.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/
1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο “Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
110427/1020/ 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)» (Β΄ 3051)
----------.----------
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1433A. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4816 της 9/9.7.2021 «Πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού
δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 118)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άρθρο 3:

Σκοπός - Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4557/2018

Άρθρο 4:

Αντικείμενο - Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 (παρ. 1,
περ. β’ και γ’, παρ. 3, παρ. 4 του άρθρου 3, περί των αδικημάτων
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της Οδηγίας
2018/1673)

Άρθρο 5:

Βασικά αδικήματα - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018
(Άρθρο 2 περί του ορισμού εγκληματικών δραστηριοτήτων της Οδηγίας
2018/1673)

Άρθρο 6:

Ποινικές κυρώσεις για το βασικό αδίκημα και τις παραλλαγές του Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 (περ. α’ της παρ. 3,
παρ. 5 του άρθρου 3, άρθρο 5, άρθρο 6, παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 και
άρθρο 11 περί των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες των ποινών σε βάρος φυσικών προσώπων, των
επιβαρυντικών περιστάσεων, της δικαιοδοσίας και των ερευνητικών
μέσων της Οδηγίας 2018/1673)

Άρθρο 7:

Δήμευση περιουσιακών στοιχείων - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του
ν. 4557/2018 (Άρθρο 9 περί δήμευσης της Οδηγίας 2018/1673)

Άρθρο 8:

Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
41 του ν. 4557/2018

Άρθρο 9:

Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 (Άρθρο 9 περί
δήμευσης της Οδηγίας 2018/1673)

Άρθρο 10:

Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων - Τροποποίηση των παρ. 1
και 8 του άρθρου 45 του ν. 4557/2018 (Άρθρα 7 και 8, περί ευθύνης
νομικών προσώπων και κυρώσεων για νομικά πρόσωπα, της Οδηγίας
2018/1673)
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Άρθρο 11:

Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής - Τροποποίηση της περ. δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 12:

Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό Εφετείο - Προσθήκη εδαφίου στην
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 702/1977

Άρθρο 13:

Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για διαφορές ουσίας Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας

Άρθρο 14:

Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές του άρθρου 216 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 15:

Εξουσία του δικαστηρίου - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου
224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 16:

Αύξηση οργανικών θέσεων
Διοικητικών Δικαστηρίων

δικαστικών

λειτουργών

Τακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 17:

Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας - Τροποποίηση της παρ. του
2 άρθρου 16 του ν. 4194/2013

Άρθρο 18:

Αποζημίωση μελών των Κεντρικών Επιτροπών Εξετάσεων, των
Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων
Βαθμολόγησης των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Δικηγόρων

Άρθρο 19:

Καθήκοντα δικαστικών υπαλλήλων - Τροποποίηση του άρθρου 112 του
ν. 4798/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20:

Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21:

Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22:

Παράταση συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 23:

Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό
Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) από εισφορές
των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021
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Άρθρο 24:

Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 25:

Δωρεές κινητών, υπηρεσιών και έργων υποστηρικτικών της διαδικασίας
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 26:

Επιτροπή Ενστάσεων

Άρθρο 27:

Παράταση θητείας οργάνων Διοίκησης

Άρθρο 28:

Ρύθμιση οφειλών ιδιωτικών φαρμακείων του άρθρου 34 του
ν. 3918/2011 - Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011

Άρθρο 29:

Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας

Άρθρο 30:

Ασυμβίβαστο μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικών
Συλλόγων και Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) - Τροποποίηση
του άρθρου εβδομηκοστού ένατου του ν. 4812/2021

Άρθρο 31:

Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Άρθρο 32:

Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και ειδικευόμενους
ειδικότητας αναισθησιολογίας

Άρθρο 33:

Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων
συνάθροισης

Άρθρο 34:

Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων

Άρθρο 35:

Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις

Άρθρο 36:

Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth»

Άρθρο 37:

Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (Ε.Κ.Τ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 38:

Έναρξη ισχύος

…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22
Παράταση συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών
H από 19.4.2019 σύμβαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. για
το έργο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» (ΚΗΜΔΗΣ SΥΜV004954332 2019.05.16), παρατείνεται
αυτοδίκαια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από τη λήξη της έως την υπογραφή
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νέας σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα προκύψει από την ολοκλήρωση της σχετικής
διαγωνιστικής διαδικασίας από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021.
Άρθρο 24
Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.
Παρατείνεται από τη λήξη της η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με
την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ» Α.Ε. (Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.) έως και την 31η.10.2021.
Άρθρο 25
Δωρεές κινητών, υπηρεσιών και έργων υποστηρικτικών της διαδικασίας
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
Με την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) ως προς τη
διαδικασία αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων υποστηρικτικών προς επίτευξη της
ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της
διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022.»
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί
να υπερβαίνει την 30ή.9.2021, οι Υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας
δύνανται να αποδέχονται κάθε δωρεά κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής
υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς
φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους,
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί
με κοινή δήλωση αποδοχής των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας ως
προς τα δωριζόμενα, προς τον δωρητή τους.
2. Τα δωριζόμενα κινητά, υπηρεσίες και έργα ψηφιακής υποστήριξης μπορούν να
προσδιορίζονται με επιστολή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς τον
δωρητή, στην οποία αναφέρονται, ιδίως, τα βασικά τους στοιχεία ή οι απαιτήσεις του
έργου ή της υπηρεσίας και ορίζονται η τυχόν διάρκειά τους και το ελάχιστο αναγκαίο
περιεχόμενό τους. Οι ανωτέρω συμβάσεις δωρεάς δύνανται να προσυπογράφονται και
από τον οικονομικό φορέα, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο που θα εκπονήσει το έργο ή
την ψηφιακή υπηρεσία, οπότε, στην περίπτωση αυτή, περιέχεται και αναλυτική
καταγραφή των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα αναφορικά με το υπό εκπόνηση
έργο ή υπηρεσία.
3. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός, καθώς και κάθε δικαίωμα
πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών παραχωρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο, και
ειδικότερα στο Υπουργείο Υγείας.
4. Για τις δωρεές, των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το
παρόν εφαρμόζεται η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α’ 248),
χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν λόγω
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δωρεών από τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας κοινοποιείται
υποχρεωτικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Άρθρο 29
Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας
«1. Στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας,
γενικής ιατρικής και πνευμονολογίας-φυματιολογίας, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική και, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, που
μετακινούνται, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), σε
νοσοκομεία της ιδίας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), με εξαίρεση τα
νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών,
χορηγείται ως πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησής τους,
εξαιρουμένων των ημερών που πραγματοποιούν εικοσιτετράωρη εφημερία, ποσό ίσο
με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Η αμοιβή των
ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση, που
πραγματοποιούν στο πλαίσιο της μετακίνησης, ορίζεται κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία. Η
πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση και η αποζημίωση της εφημεριακής απασχόλησης δεν
προσμετρώνται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ.. Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1)
μήνα και καθορίζεται στην απόφαση μετακίνησης.».
Το πρώτο εδ. της παρ. 1 τροποποιήθηκε εκ νέου ώστε η μετακίνηση και οι
αποζημιώσεις να αφορούν στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας όχι μόνο
αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευμονολογίαςφυματιολογίας, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχους πιστοποιητικού
εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς
κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ
νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4850/2021 (Α’
208), κατωτ. αριθ. 1634. Για τη δε δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω
τροποποίηση βλ. το άρθρο 91 ιδίου ν. 4850/2021.
2. (Καταργείται)
3. Η δαπάνη διαμονής, μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης, πρόσθετης
αποζημίωσης, αποζημίωσης για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση και
συμμετοχής στο λοιπό πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών της παρ. 1 καταβάλλεται
από τον φορέα υποδοχής.
«4. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) ή κοινή
απόφαση των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) δύνανται
να μετακινούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και επικουρικοί ιατροί
ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευμονολογίαςφυματιολογίας, επικουρικοί ιατροί κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην
εντατική ιατρική, και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επικουρικοί ιατροί οποιασδήποτε
άλλης ειδικότητας για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.».
Η παρ. 4 του άρθρου 29 τροποποιήθηκε εκ νέου ώστε να αφορά επικουρικούς
ιατρούς ειδικότητας όχι μόνο αναισθησιολογίας αλλά και παθολογίας, γενικής
ιατρικής και πνευμονολογίας-φυματιολογίας, καθώς και, σε εξαιρετικές
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περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ
νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4850/2021 (Α’
208), κατωτ. αριθ. 1634. Για τη δε δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω
τροποποίηση βλ. το άρθρο 91 ιδίου ν. 4850/2021.
«4α. Η αποζημίωση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ της παρ. 1, χορηγείται από
τον φορέα υποδοχής, ανά εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση, και στους ιατρούς
κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, γενικής ιατρικής και
πνευμονολογίας - φυματιολογίας ή κατόχους πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην
εντατική ιατρική, και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, που μετακινούνται σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης
Υγειονομικής Περιφέρειας, με εξαίρεση τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εφόσον η διάρκεια της μετακίνησης
δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Κατά τις ημέρες της εικοσιτετράωρης εφημεριακής
απασχόλησης, για τις οποίες προβλέπεται η αποζημίωση του παρόντος, δεν χορηγείται
πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου 170 του ν. 4759/2020
(Α’ 245).».
Η παρ. 4α προστέθηκε στο άρθρο 29 με το άρθρο 34 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238),
κατωτ. αριθ. 1697.
5. Το παρόν έχει εφαρμογή έως την 31η.3.2022.»
Στο άρθρο 29: α) τροποποιήθηκε στην παρ. 1 το πρώτο εδ. ως προς το πεδίο
εφαρμογής, προστέθηκε νέο δεύτερο εδ. και τροποποιήθηκε το τρίτο εδ.,
προκειμένου η πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση και η αποζημίωση της
εφημεριακής απασχόλησης να μην προσμετρώνται στο ανώτατο όριο αποδοχών
που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ, β) καταργήθηκε η παρ. 2, γ)
τροποποιήθηκε η παρ. 3 ως προς το πεδίο εφαρμογής, δ) τροποποιήθηκε η
ημερομηνία στην παρ. 5, και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του
από το άρθρο πεντηκοστό του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. αριθ. 1589Α.
Άρθρο 31
Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος οι συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συναφθεί από το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4613/2019
(Α’ 78).
«Άρθρο 32
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, που διορίζονται σε θέση κλάδου
ιατρών ΕΣΥ, ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων
(400) ευρώ. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς
κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούμενης προσαύξησης
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του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73). Το επίδομα καταβάλλεται από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος και στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας,
καθώς και στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας
αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους
ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας.
3. Το επίδομα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι αφορολόγητο,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν
υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ
παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο
αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.
4. Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) έως
31.12.2022.»
Στο άρθρο 32 αντικαταστάθηκε ο τίτλος, προστέθηκε τρίτο εδ. στην παρ. 1 και το
άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 198 του
ν. 4823/2021 (Α’ 136), κατωτ. αριθ. 1482.
Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 2 του άνω άρθρου και σε
ιατρούς που ειδικεύονται για τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην
αναισθησιολογία βλ. το άρθρο 91 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634.
Άρθρο 33
Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης
1α. Αναπτύσσεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile
application) αποκλειστικά προς τον σκοπό της ορθής εφαρμογής των μέτρων που
λαμβάνονται δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου
τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). Η ειδική ηλεκτρονική
εφαρμογή λειτουργεί για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του
οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Μέσω της ανωτέρω
εφαρμογής πραγματοποιείται ο έλεγχος της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της
ακεραιότητας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α’ 95) και της βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας, που
φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος, διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR.
1β. Στο ρυθμιστικό πεδίο των μέτρων της παρ. 1α δεν εμπίπτουν οι ανήλικοι, εφόσον,
βάσει των κριτηρίων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν εμπίπτουν σε
κατηγορία φυσικών προσώπων προς εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19.
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2α. Η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής πραγματοποιείται από τους ιδιοκτήτες ή
νομίμους εκπροσώπους και από εξουσιοδοτημένους από αυτούς υπαλλήλους
επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, κέντρων
διασκέδασης, επιχειρήσεων διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, λοιπών
παραστατικών τεχνών ή κάθε είδους πολιτιστικών ή αθλητικών ή εορταστικών
εκδηλώσεων ή εμπορικών εκθέσεων, οι οποίες:
i) στεγάζονται ή διοργανώνονται σε κλειστούς χώρους, ή
ii) λειτουργούν ή διοργανώνονται σε υπαίθριους χώρους.
2β. Σε κάθε περίπτωση, τα αρμόδια κρατικά όργανα δύνανται να κάνουν χρήση της
εφαρμογής της παρ. 1α για τον έλεγχο της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της
ακεραιότητας των πιστοποιητικών ή των βεβαιώσεων της ίδιας παραγράφου.
3α. Κατά τη σάρωση του σχετικού κωδικού QR, στην ηλεκτρονική εφαρμογή
εμφανίζονται αποκλειστικά τα εξής στοιχεία:
i) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και
ii) ένδειξη σχετικά με την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ακεραιότητα ή μη του
σαρωθέντος πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.
3β. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 3α, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.) κατά τη διενέργεια των ελέγχων με χρήση της ανωτέρω εφαρμογής. Οι
ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι της παρ. 2α ορίζονται επίσης ως αυτοτελώς
υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων για τον σκοπό του ελέγχου της
εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας των πιστοποιητικών ή των
βεβαιώσεων της παρ. 1α.
3γ. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη
Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την
επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Ως εκτελούσα την
επεξεργασία αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των
κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των
λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των
προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας
σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και
τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις του Γ.Κ.Π.Δ. για τον εκτελούντα την
επεξεργασία και ιδίως:
α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων
εντολών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ως υπευθύνου επεξεργασίας,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης
εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης
εμπιστευτικότητας,
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γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της
ασφάλειας της επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 32 του Γ.Κ.Π.Δ.,
δ) δύναται να προσλαμβάνει υποεκτελούντα την επεξεργασία μετά από ενημέρωση
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί την Εθνική Αρχή
Διαφάνειας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό
είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντά σε αιτήματα για
άσκηση των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο III του Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων του
υποκειμένου των δεδομένων,
στ) επικουρεί την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 34 του Γ.Κ.Π.Δ., λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει,
ζ) θέτει στη διάθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κάθε απαραίτητη πληροφορία
προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28
του Γ.Κ.Π.Δ., επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των
επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως υποεκτελούσα την επεξεργασία για τους σκοπούς
εφαρμογής του παρόντος και αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί την ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1α.
Για τους σκοπούς του παρόντος δύναται να συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ του «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» και της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», στο οποίο εξειδικεύονται οι
μεταξύ τους σχέσεις.
4. Τα πρόσωπα των παρ. 2α και 2β προβαίνουν στην απολύτως αναγκαία επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ή τις
βεβαιώσεις της παρ. 1α για τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας
και της ακεραιότητας αυτών. Απαγορεύεται, ύστερα από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου ή επαλήθευσης, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποθήκευση ή τήρηση
αντιγράφων των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1α ή των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που εμφανίζονται κατά τη σάρωση.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξειδικεύονται τα πιστοποιητικά ή οι
βεβαιώσεις τρίτων χωρών που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σάρωσης
σύμφωνα με την παρ. 1α.
Βλ. και την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3660),
κατωτ. αριθ. 1497.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
3899), κατωτ. αριθ. 1514.
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Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 10/12.9.2021 «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, 13
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και
ώρα 06:00» (Β’ 4206), κατωτ. αριθ. 1545.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732/2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/10.9.2021 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, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00” (Β’ 4206)» (B’ 4214), κατωτ. αριθ. 1547.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00»
(Β’ 4337), κατωτ. αριθ. 1557.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’
4441), κατωτ. αριθ. 1571.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’
4577), κατωτ. αριθ. 1590.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’
4674), κατωτ. αριθ. 1602.
Βλ. και την υ.α.. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’
4919), κατωτ. αριθ. 1617.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’
5401), κατωτ. αριθ. 1663.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα
06:00» (Β΄ 5673), κατωτ. αριθ. 1698.
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Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄
5816), κατωτ. αριθ. 1712.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β΄
5973), κατωτ. αριθ. 1720.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 24
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα
06:00» (Β΄ 6214), κατωτ. αριθ. 1738.
Εκδόθηκε η υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β΄
6290), κατωτ. αριθ. 1746.
Άρθρο 34
Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν
της 31ης.12.2021, δίνεται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 - 25 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση
εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, στο
πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19. Η
οικονομική διευκόλυνση χορηγείται και σε όλους τους δικαιούχους του πρώτου
εδαφίου που έχουν λάβει την πρώτη ή μοναδική δόση του εμβολίου από την έναρξη
του Εθνικού Προγράμματος μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η ως άνω οικονομική διευκόλυνση πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του
Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Mονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ
Μ.Α.Ε.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον
δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από
πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3
του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα. Για την έκδοση της ανωτέρω
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού δημιουργείται
ειδική εφαρμογή από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία
«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.»
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).
3. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
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Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet)
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και
αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω
χρηματικού ποσού σε αυτήν. Ο αιτών συμπληρώνει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό
Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.) και τα στοιχεία
επικοινωνίας του και ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων
της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί, ιδίως, με το
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση της
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ποσού και στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία,
ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των
προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.) και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα, για λογαριασμό
της ΚτΠ Μ.Α.Ε., την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στην ως άνω
εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτόν, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της περ. ε’ της
παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του
Γ.Κ.Π.Δ., αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση
υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη
διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία
της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν
περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναφερόμενους στην παρ. 2 σκοπούς,
για τη διενέργεια εκκαθάρισης μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ψηφιακής υπηρεσίας
και για ελεγκτικούς σκοπούς που προβλέπονται ή επιβάλλονται από τη νομοθεσία και
με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα ανωτέρω
δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη
συνέχεια διαγράφονται. Μεταξύ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. συνάπτεται
Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.
5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως
άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρ. 2
στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και
ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο
αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την
31η.12.2021, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός
οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Το ανωτέρω ποσό ή το
εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η
περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.
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6. Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο
για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών
και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η
ανάληψή του.
«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρμογή του παρόντος, η
Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10237110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.».
Η παρ. 7, που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 54 του ν. 4825/2021 (Α’ 157),
κατωτ. αριθ. 1534, αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 193 του ν. 4855/2021
(Α΄ 215), κατωτ. αριθ. 1646.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί
Δραστηριότητας των επιχειρήσεων της παρ. 6, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
τη λειτουργία της και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εκκαθάρισης του
χρηματικού ποσού της οικονομικής διευκόλυνσης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να
παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 3891/2021 «Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής
εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A’ 118) και της
διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της
οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων εκκαθάρισης
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 3194), κατωτ. αριθ. 1450.
Με το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Υγείας και Επικρατείας Αριθμ. 5703 της 9/15.12.2021 «Παράταση χρονικής
διάρκειας ισχύος της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας του άρθρου 34 του ν.
4816/2021 (Α’ 118)» (Β΄ 5839) ορίστηκε ότι: «Το χρονικό διάστημα, κατά το
οποίο η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 παραμένει
ενεργοποιημένη, παρατείνεται μέχρι και την 30η.6.2022.»
Άρθρο 35
Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις
1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ).
2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη
αυθεντικοποίηση του ιατρού, ο οποίος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους
μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
3. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, ο ιατρός καταχωρίζει τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό
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Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) ή άλλο
ταυτοποιητικό στοιχείο του ενδιαφερομένου και καταχωρίζει λοιπά στοιχεία
ταυτοποίησης του ενδιαφερομένου στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα, και κατ’
ελάχιστο: α) το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, β) την ημερομηνία γέννησής του
και γ) τον σκοπό χρήσης, όπου αυτός κατά νόμο προβλέπεται.
4. Η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται, φέρει αριθμό βεβαίωσης (barcode) και γίνεται
υποχρεωτικά αποδεκτή, σε ηλεκτρονική μορφή, από όλους τους φορείς του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα.
5. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της ιατρικής βεβαίωσης με λήψη
μηνύματος (sms), που περιλαμβάνει τον αριθμό βεβαίωσης (barcode) στο κινητό
τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης
συνταγογράφησης και λαμβάνει το έγγραφο της ιατρικής βεβαίωσης στην αντίστοιχη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
καθορίζονται τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων που εμπίπτουν στη ρύθμιση του παρόντος,
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσής τους, ο τύπος, το
περιεχόμενο και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία
τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 4062/2021 «Καθορισμός των ειδών των ηλεκτρονικών ιατρικών
βεβαιώσεων, της διαδικασίας έκδοσής τους, του τύπου και των ειδικότερων
χαρακτηριστικών αυτών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας της
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021
(Α΄ 118) και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 3549), κατωτ. αριθ. 1484.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------
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1434. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319 της
9/9.7.2021 «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, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη,
15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066)
(Η παρούσα απ.,
-η ισχύς της οποίας είχε παραταθεί από τη λήξη της έως και την Παρασκευή, 16
Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00, με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών Αναπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικων - Μετανάστευσης και
Ασύλου - Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής - Επικρατείας - Υφυπουργού Στον Πρωθυπουργό Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391 της 14/14.7.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π. οικ.43319/09.07.2021 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, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και
ώρα 06:00” (Β΄ 3066)» (B΄ 3112),
-καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3117), κατωτ. αριθ. 1439)
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.---------1435. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ.
Δ12α/30976 της 9/12.7.2021 «Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας των
κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2021» (Β’ 3070) (Διορθ.
σφάλμ. στο ΦΕΚ Β’ 3696/11.8.2021)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις του εδάφιο γ και ε της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018
«Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130) και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3144/ 2003 «Κοινωνικός διάλογος
για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 111).
6. 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).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α΄ 145).
8. 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).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 (Α΄ 155) «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
11. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»
(Α΄ 181).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
14. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
15. Την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός
δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ. ή/και
Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 1138).
16. Την υπό στοιχεία Δ14/20185/186/2-6-2020 απόφαση ειδικής πιστοποίησης
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα» (Β’ 2341).
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17. Την υπό στοιχεία 2012/21/ΕΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά
την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την
παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις
επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος
(L7/11-1-2-12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
18. Την υπ’ αρ. 13353/201/29-3-2021 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους
650.000,00 € που καταχωρίστηκε με α. α. 24289 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής
του
Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινωνικών
Υποθέσεων
(ΑΔΑ:6ΗΝΡ46ΜΤΛΚ-Ψ3Ι).
19. Την υπό στοιχεία Δ11/4657/154/20-5-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση
οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους
2021» (Β’ 2175).
20. Την υπό στοιχεία Δ11/4592/129/19-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση
οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωση Λεπτοκαρυάς
Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» (Β’ 1949).
21. Την 21η/1-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΟ6ΞΟΞΧΣ-2ΒΩ) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΚΚΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2-7-2021 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, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 2879).
23. Την υπ’ αρ. 38584/11-6-2021 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
24. Την υπ’ αρ. 44347/29-6-2021 Γνωμοδότηση του Τμήματος Κρατικών
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του
Υπουργείου Εργασίας.
25. Το υπ’ αρ. 196/14-6-2021 έγγραφό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), Απόσπασμα
πρακτικού Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ
2021.
26. Η λειτουργία Κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες προσδιορίζεται ως
Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) καθώς εξυπηρετεί την
κοινωνική ανάγκη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας εκτιμάται, βάσει των
απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών (προ του 2020, κατά το οποίο υπήρξε
περιορισμένη λειτουργία λόγω της πανδημίας) ότι θα προκύψει δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000 €) για
την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Φ. 1033-202-0000000 ΑΛΕ
2310803899), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και
λειτουργία κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες εντός του κρατικού
προγράμματος και συμπληρωματικά αυτού για το έτος 2021 στην Πανελλήνια
Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες
(Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.) που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
Άρθρο 2
Στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και εκτός αυτού,
για το έτος 2021, θα φιλοξενηθούν έως 1400 Άτομα με Αναπηρίες, με το αναλογούν
συνοδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
Στους 1400 φιλοξενούμενους η αναλογία θα είναι 1 προς 1 (ένας συνοδός για ένα
φιλοξενούμενο), σε κατασκηνωτικούς χώρους και κατασκηνωτικές περιόδους, όπως
ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ11/4657/154/ 20.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος
σε Δήμους 2021» (Β’ 2175).
Άρθρο 3
Βασικοί στόχοι της συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο κρατικό
κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι:
α) Η ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
β) Η κοινωνικοποίηση των ΑμεΑ και η βελτίωση της υγείας τους.
γ) Η ανακούφιση και η υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία.
δ) Η συμμετοχή των ΑμεΑ που διαβιούν σε Ιδρύματα Κλειστής Περίθαλψης.
Άρθρο 4
1. Οι αιτήσεις για την εγγραφή των κατασκηνωτών με Αναπηρίες θα υποβάλλονται
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με
Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.) η οποία έχει την ευθύνη της επιλογής των
κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού.
Για την λειτουργία του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2021, η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ
αναλαμβάνει:
α) Να ενημερώσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, όσους ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν ως κατασκηνωτές ή ως συνοδευτικό - υποστηρικτικό προσωπικό για τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τον κανονισμό λειτουργίας των κατασκηνώσεων.
β) Να εκδώσει και να έχει διαθέσιμα προς συμπλήρωση έντυπα πληροφοριακά δελτία
υποψηφίων κατασκηνωτών ΑμεΑ για κάθε ενδιαφερόμενο σύλλογο, οικογένεια,
ίδρυμα.
γ) Να ορίσει υπεύθυνους για κάθε κατασκηνωτικό χώρο για τη συνεχή επίβλεψη και
το συντονισμό. Οι υπεύθυνοι-εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να συντάσσουν έκθεση για
κάθε κατασκήνωση ξεχωριστά αναφορικά με τις ελλείψεις και παραλείψεις που
διαπιστώνουν σε κάθε μια από αυτές, να διατυπώνουν επισημάνσεις και προτάσεις για
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βελτιώσεις που η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. θα τις αποστέλλει στους αρμόδιους Δήμους. Οι
εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και στον τελικό Διοικητικό Απολογισμό που
συντάσσει και καταθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. με την ολοκλήρωση του κατασκηνωτικού
Κρατικού Προγράμματος 2021 σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
δ) Να συνάψει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή
συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τα άτομα που θα απασχοληθούν στους
κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος ή να προσλάβει
προσωπικό συνοδείας (ένας συνοδός ανά φιλοξενούμενο), το οποίο θα ασφαλίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130).
Ο συνολικός αριθμός των υπευθύνων για το συντονισμό των κατασκηνωτικών χώρων
που θα φιλοξενηθούν ΑμεΑ είναι 8 άτομα (ένας συντονιστής ανά κατασκηνωτικό χώρο
για ΑμεΑ). Οι υπεύθυνοι για το συντονισμό πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατης ή
Ανώτερης σχολής (ειδικότητας εκπαιδευτικών ειδικής ή/και γενικής αγωγής,
κοινωνικών λειτουργών, καθηγητών φυσικής αγωγής,κ.λπ.) και να διαθέτουν πολυετή
εμπειρία στις κατασκηνώσεις του κατασκηνωτικού Κρατικού Προγράμματος ΑμεΑ
ή/και σε δομές ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ, Κ.Δ.Η.Φ.
ΑμεΑ). Στην περίπτωση έλλειψης υποψηφίων συντονιστών/στριών με τα ανωτέρω
προσόντα ή/και αδυναμίας ανάληψης καθηκόντων κατά την εξέλιξη του
Προγράμματος, για διάφορους λόγους, οι θέσεις μπορούν να καλυφθούν και από
απόφοιτους Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
ε) Να καταβάλλει τις αμοιβές στα ως άνω άτομα που θα απασχοληθούν στους
κατασκηνωτικούς χώρους για το συντονισμό του προγράμματος και τη συνοδεία.
στ) Να συλλέξει, επεξεργαστεί και εγκρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων
κατασκηνωτών ΑμεΑ που βάσει των τιθέμενων προθεσμιών κατέθεσαν πλήρως
συμπληρωμένες τις αιτήσεις υποψηφιότητας - πληροφοριακά δελτία κατασκηνωτών.
ζ) Να επιλέξει τους κατασκηνωτές ΑμεΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στο κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα
και λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπονται στο παράρτημα 18 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.41332/2-7-2021 (Β’ 2879) για την ομαλή, επιτυχή και ασφαλή φιλοξενία των
Ατόμων με Αναπηρίες στις κατασκηνώσεις του προγράμματος 2021. Η επιλογή θα
γίνεται κατά προτεραιότητα ως ακολούθως:
1. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που διαβιούν σε κλειστές δομές
περίθαλψης και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.).
2. Ωφελούμενοι/ες κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία που προέρχονται από
Οργανωμένους Φορείς, Συλλόγους, Σωματεία και μετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω των
αυτών.
3. Ανεξάρτητοι/ες - μεμονωμένοι/ες κατασκηνωτές/ τριες με αναπηρία, οι οποίοι/ες,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα επιλέγονται βάσει της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησής τους.
η) Να κατανείμει τους κατασκηνωτές σε κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν
στα όρια ή πλησιέστερα κάθε Περιφερειακής Ενότητας του τόπου διαμονής τους
σύμφωνα με την χωρητικότητα κάθε κατασκηνωτικού χώρου και την ημερομηνία
παραλαβής της αίτησης υποψηφιότητας - πληροφοριακό δελτίο κατασκηνωτή από την
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.
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θ) Να οργανώσει το πρόγραμμα λειτουργίας κάθε κατασκήνωσης που φιλοξενεί
κατασκηνωτές ΑμεΑ με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση του
κατασκηνωτικού προγράμματος σύμφωνα με τους στόχους και τις προδιαγραφές του.
ι) Να καλύψει μόνο τις δαπάνες για προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ και,
όπου απαιτείται, προσωπικό ιατρονοσηλευτικής φροντίδας στις ακριτικές νησιωτικές
περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν Δημοτικές Κατασκηνώσεις στα πλαίσια του
Κατασκηνωτικού Προγράμματος, αλλά ιδίοις εξόδοις των Δήμων ή της Εκκλησίας θα
φιλοξενηθούν σε Κατασκηνώσεις τους στις περιοχές αυτές ΑμεΑ.
ια) Να καταβάλλει κάθε άλλη δαπάνη έως του ποσού των 70.000 ευρώ, για την
ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων. Οι δαπάνες αυτές είναι ενδεικτικά:
α) κάλυψη διοικητικών υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία του
προγράμματος,
β) ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ και των ειδικοτήτων που απασχολούνται από την
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. στα πλαίσια του Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2021 - από
ατυχήματα ή ασθένειες,
γ) έξοδα μετακίνησης των υπευθύνων που ορίζονται από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.-για
την επίβλεψη και παρακολούθηση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς και
έξοδα διαμονής και διατροφής των υπευθύνων - εφόσον κριθεί απαραίτητο,
δ) έξοδα για την προμήθεια απαραίτητων ειδών για την ασφάλεια και την ψυχαγωγία
των κατασκηνωτών ΑμεΑ, (σωσίβια, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας και δημιουργικής
απασχόλησης κ. ο. κ.),
ε) δαπάνες που σχετίζονται με τα μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης του COVID-19
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα 18 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π
οικ.41332/2-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης.
Των δαπανών αυτών εξαιρούνται όσες βαρύνουν τους οικείους Δήμους, οι οποίοι θα
λειτουργήσουν τις κατασκηνώσεις κατά το τρέχουν έτος, όπως αυτές ορίζονται στην
υπό στοιχεία Δ11/4657/154/20-5-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση
οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους
2021» (Β’ 2175) και στην υπό στοιχεία Δ11/4592/129 κοινή υπουργική απόφαση
«Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης
Λεπτοκαρυάς Πιερίας» (Β’ 1949).
ιγ) Να συντάσσει και να υποβάλλει ενδιάμεσους διοικητικούς ή και οικονομικούς
απολογισμούς με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα και συνολικό διοικητικό και
οικονομικό απολογισμό με τα συνολικώς πεπραγμένα και το σύνολο των
παραστατικών των ισόποσων δαπανών μετά την λήξη του κατασκηνωτικού Κρατικού
Προγράμματος στην Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ιδ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εγγυώνται το σεβασμό των
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών των
κατασκηνωτικού Προγράμματος.
ιε) Να εγγυάται την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με συνεχή τρόπο και χωρίς διακοπή.
ιστ) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
στους κατασκηνωτές ΑμεΑ.
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2. α) Οι δαπάνες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος παροχής των
υπηρεσιών που ανατίθεται στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ με την παρούσα, σύμφωνα με το
άρθρο 5 της απόφασης 2012/21/ΕΕ.
β) Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ υποχρεούται στην τήρηση χωριστού λογαριασμού εσόδων και
εξόδων για τις δραστηριότητες της που συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών που
ανατίθεται με την παρούσα.
3. Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ αναλαμβάνει επίσης να προσλάβει μόνο το αναγκαίο
προσωπικό συνοδείας (180 άτομα) για την λειτουργία της Παιδικής ΕξοχήςΚατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας. Το παραπάνω
προσωπικό συνοδείας αμείβεται και ασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4554/2018
(Α΄ 130).
Κατά τα λοιπά, για τη γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του εν λόγω
κατασκηνωτικού προγράμματος, που έχει ανατεθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ισχύει η υπό στοιχεία. Δ11/4592/129 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 1949).
Άρθρο 5
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό
πρόγραμμα ΑμεΑ 2021 είναι:
α) Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης (εν ισχύ) του είδους και του βαθμού της
αναπηρίας τους από ΚΕΠΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής
επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής του
Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν την
σύσταση των ΚΕΠΑ και φωτοαντίγραφο αυτής συνυποβάλλεται με την αίτηση
υποψηφίου κατασκηνωτή στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.
β) Η κατάσταση της υγείας τους να είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα
ιατρό κάθε υποψήφιου κατασκηνωτή λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο
παράρτημα 18 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ41332/2-7-2021 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 1949).
γ) Να έχει συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. από τους γονείς ή
νόμιμους κηδεμόνες ή τους Προέδρους των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης (εάν
πρόκειται για ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα και στερούνται οικογενειακού
περιβάλλοντος) ή δικαστικού συμπαραστάτη, αίτηση υποψηφίου κατασκηνωτή ΑμεΑ
με τα πλήρη ατομικά και ιατρικά στοιχεία του υποψηφίου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση
του υποβάλλοντος την αίτηση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται
από την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ., καθώς και με την ακριβή και αναλυτική φαρμακευτική
αγωγή που ακολουθεί ο υποψήφιος κατασκηνωτής.
δ) Κάθε υποψήφιος κατασκηνωτής συνοδεύεται από συνοδό που με μέριμνα του
οικογενειακού περιβάλλοντος του κατασκηνωτή ή του ιδρύματος που διαβιεί έχει
ορισθεί και ενημερωθεί και η προσφορά τους καλύπτεται οικονομικά από την
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. η οποία και έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των
επικεφαλής συντονισμού των ΑμεΑ, του Προσωπικού Ιατρικής και Νοσηλευτικής
Φροντίδας, του Προσωπικού Συνοδείας και Υποστήριξης των κατασκηνωτών με
Αναπηρίες.
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ε) Οι συμμετέχοντες κατασκηνωτές ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο
έτος της ηλικίας τους και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους.
Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε κατασκηνώσεις που θα λειτουργήσουν για περισσότερες
των τριών κατασκηνωτικών περιόδων δύναται στην τελευταία περίοδο, και εφόσον το
επιτρέπει η χωρητικότητα του κατασκηνωτικού χώρου, να φιλοξενηθούν και
κατασκηνωτές με αναπηρία η ηλικία των οποίων, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
60ο έτος, η δε αναλογία τους δεν θα υπερβαίνει το 10% των κατασκηνωτών ΑμεΑ στον
συγκεκριμένο κατασκηνωτικό χώρο.
Επισημαίνεται ότι, δεδομένων των στόχων της συμμετοχής των ΑμεΑ στο
κατασκηνωτικό πρόγραμμα, απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να συνοδεύονται κατά τη
συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα από τους γονείς τους (μητέρα ή πατέρα), καθώς και
από άτομα που η κατάσταση της πνευματικής, σωματικής ή ψυχικής τους υγείας δεν
τους το επιτρέπει ή από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους.
Άρθρο 6
Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προαναφερθέντων στην παρούσα
πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρείς υπαλλήλους της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τους αναπληρωτές τους, εκ των
οποίων ένας θα εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας χρέη γραμματέα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εδρεύει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ελέγχει με εκτάκτους ή
τακτικούς επιτόπιους ελέγχους, αλλά και με ενδιάμεσες διοικητικές απολογιστικές
εκθέσεις της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιολογεί
τα αποτελέσματα και υποχρεούται να υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με
Αναπηρία αιτιολογημένες απολογιστικές εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας
υλοποίησης του έργου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης - σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της - σε ειδική
συνεδρίασή της αξιολογεί συνολικά την καλή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου
λαμβάνοντας υπόψη της και ελέγχοντας και τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο
του Προγράμματος, καθώς και συνολικό διοικητικό απολογισμό του κρατικού
κατασκηνωτικού προγράμματος που θα υποβάλλει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ προκειμένου να
πιστοποιήσει το σύνολο της δαπάνης και να εισηγηθεί την εξόφληση του ποσού της
χρηματοδότησης.
Άρθρο 7
Η χρηματοδότηση για την οργάνωση και λειτουργία του κατασκηνωτικού
προγράμματος για Άτομα με Αναπηρίες γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η καταβολή του ποσού θα γίνει ως εξής:
α) 40% για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία
και οργάνωση του προγράμματος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων
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Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), με την έκδοση της
παρούσης.
β) 60% με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος (η πιστοποίηση του
οποίου γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6).
Βάσει της διάταξης του άρθρου 8 της απόφασης 2012/21/ΕΕ, όλες οι πληροφορίες
σχετικά με την ως άνω χρηματοδότηση θα τηρηθούν για δέκα έτη και θα
γνωστοποιηθούν στην ΕΕ σε περίπτωση ελέγχου.
----------.---------1436. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 48351 της 8/14.7.2021 «Προϋποθέσεις, όροι και
διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του eEΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85)» (Β΄ 3083)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 43), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4690/2020
«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 και άλλες
διατάξεις’’ (Α’90)» (Α’ 104) και το άρθρο 53 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),
β. του άρθρου 1 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 43) και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 22 του ιδίου νόμου,
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),
δ. του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α)» (Α’ 8),
ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
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2. Την υπ’ αρ. 232 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ, όπως
αποτυπώθηκε στην υπ’ αρ. 18/ 27-5-2021 συνεδρίασή του.
3. Την υπ’ αρ. 34260/31-5-21 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων
μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει.
Άρθρο 1
Υποχρεώσεις συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία υποχρεωτικώς υπακτέα
στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α
1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και
του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή
βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι, είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή
δραστηριότητα έως και την 28η.2.2020, είτε αναλαμβάνουν εργασία ή
αυτοαπασχόληση από την 29η.2.2020 και εφεξής, εφόσον για την εργασία ή την
ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ,
σύμφωνα με τις σχετικές γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων
που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης στις
καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ έως την
υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Οι ασφαλισμένοι όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου,
οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος,
συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται, υποχρεούνται να το δηλώσουν
στην αίτηση συνταξιοδότησης.
3. Συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13.5.2016 και δεν
ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 και
βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου εξαιρούνταν από τις επιπτώσεις της
απασχόλησής τους αυτής, με βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις, και οι οποίοι συνεχίζουν
την εργασία τους και μετά την 28.2.2020, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής
δήλωσης στις καθ’ ύλην αρμόδιες για την εκκαθάριση της κύριας και επικουρικής
σύνταξης υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για την περίοδο απασχόλησης από την 1.3.2022 και
εφεξής. Η υποχρέωση δήλωσης απασχόλησης με το προϊσχύον κανονιστικό πλαίσιο
διατηρείται.
4. Οι συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)
που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, από την 1η.1.2017
και έως τις 31.8.2022, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης από 1.9.2022.
5. Στη δήλωση που υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ καταγράφονται τα στοιχεία του
συνταξιούχου και της προς ανάληψη εργασίας, ιδιότητας ή δραστηριότητας, για την
οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, και του εργοδότη στον οποίο
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θα παρασχεθεί η επαγγελματική δραστηριότητα, η χρονική διάρκεια ή τα χρονικά
διαστήματα της παρεχόμενης δραστηριότητας.
6. Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί μη υποβολή της σχετικής δήλωσης
από τους υπόχρεους επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος δώδεκα (12)
μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη. Το ποσό της οφειλής της
κύριας σύνταξης δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ενός
τετάρτου (1/4) από το ύψος της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσό της οφειλής της
επικουρικής σύνταξης δύναται να αποσβένεται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες
επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό της
οφειλής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974, Α’90).
Άρθρo 2
Υποχρεώσεις εργοδοτών
1. Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο
Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος
απασχολεί συνταξιούχους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τα
προβλεπόμενα έντυπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
40331/Δ1.13521/13.9.2019 υπουργική απόφαση (Β’ 3520), όπως αυτή ισχύει. Στην
περίπτωση που ο συνταξιούχος προσλαμβάνεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας
δημοσίου δικαίου, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα καταχωρεί τα
στοιχεία του εργαζομένου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου.
2. Κάθε εργοδότης υποχρεούται σε παρακράτηση και καταβολή στον e-EΦΚΑ των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ κύριας
σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπου οι
τελευταίες προβλέπονται, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες ο eΕΦΚΑ συνεισπράττει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις.
Άρθρo 3
Έλεγχοι και διασταυρώσεις που διενεργούνται από τον e-ΕΦΚΑ
1. Για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων των συνταξιούχων που
απασχολούνται, υλοποιείται ηλεκτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ για την
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων των συνταξιούχων. Τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής εφαρμογής τροφοδοτούν το πληροφοριακό σύστημα πληρωμών
συντάξεων του e-ΕΦΚΑ για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του
παρόντος μειώσεων των συντάξεων.
2. Οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων καθώς και τα στοιχεία
πληρωμών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται σε περιοδική βάση, με τα
στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του e-ΕΦΚΑ, τα στοιχεία του
πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και στοιχεία άλλων πληροφοριακών
συστημάτων σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών
των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις συνταξιούχων
που απασχολούνται και δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση στον e-ΕΦΚΑ.
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3. Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παραγράφου 1, η
αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης συντάξεων καταχωρεί τα στοιχεία των
απασχολούμενων συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων
του e-ΕΦΚΑ, το φορέα απασχόλησης και τη διάρκεια απασχόλησης, προκειμένου να
διενεργηθούν μειώσεις στο ποσό των συντάξεων, για όσο χρονικό διάστημα ο
συνταξιούχος απασχολείται. Ειδικότερα:
α. Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν
δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων
σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο
κατά 30%.
β. Για τους συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν
δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής,
κύριας και επικουρικής σύνταξης, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% μετά τη
συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι την 28.2.2021, ή
μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την
1.3.2022 και εφεξής. Η πλήρης αναστολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων
χωρεί μέχρι την 28.2.2021 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία
αυτή το 61ο έτος της ηλικίας τους, και από 1.3.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει
το 62ο έτος της ηλικίας.
γ. Το ποσό της σύνταξης επί του οποίου διενεργείται η μείωση του 30% είναι η
ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), στην οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α’ 68), όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των
διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) (άρθρο 1β).
δ. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4670/2020
(Α’ 43) εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα
στην ασφάλιση, η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλεπόταν εξαίρεση από
το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις,
υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης από την 1.3.2022.
ε. Οι συνταξιούχοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)
που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση από την 1.1.2017 και
έως τις 31.8.2022, υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης από την 1.9.2022.
«Άρθρο 4
Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης
Από τη μείωση του ποσού της σύνταξης του άρθρου 3 εξαιρούνται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που αναλαμβάνουν μη υπακτέα στον e-ΕΦΚΑ
εργασία ή δραστηριότητα: (αα) στην Επικράτεια, (ββ) σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα
έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και (γγ) σε Όργανα
και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συντονισμένους κατ’ εφαρμογή των
ν.3075/2002 (Α΄ 297) και ν.3620/2007 (Α΄ 276) Διεθνείς Οργανισμούς.
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β. Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ εφόσον
ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.
γ. Οι ψυχικά ασθενείς του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’176), για τους οποίους η
απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
δ. Οι συνταξιούχοι με βάση το ν. 612/1977 (Α΄164) και τις διατάξεις που
παραπέμπουν σε αυτόν.
ε. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις
του τέταρτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 26 του π.δ.
169/2007 (Α΄210).
στ. Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του
άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων
που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
ζ. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή
σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι
ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
η. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄85).
θ. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά
τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι,
πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»
Το άρθρο 4 συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ.
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. 82945 της 25/27.10.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων “Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης
και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που
απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85)”
(Β΄ 3083)» (Β’ 5017). Με την δε παρ. 2 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα
λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 48351/ 8-7-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία διασταύρωσης
και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-EΦΚΑ για συνταξιούχους που
απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄85)»
(Β΄ 3083).»
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1437. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟY ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. A.1162
της 9/14.7.2021 «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιχορήγησης του μεταφορικού
κόστους για τη διανομή εντύπων για τις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν
εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των
εντύπων τους» (Β΄ 3087)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 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) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 148 του ν.
4808/2021 (Α΄ 101).
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
και ιδίως το στοιχείο β΄ της παρ. 3 αυτού.
3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) 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 (ΕΕ L352/1 της 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 και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 3, όπως
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 460/2020.
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 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).
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9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄143).
10. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α΄90).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄2).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
15. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).
16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).
17. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
18. 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).
19. Την υπό στοιχεία Υ6/14.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 64).
20. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄4805).
21. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
22. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
23. 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, 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 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
24. 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).
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25. 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 άρθρο 22
του ν. 4314/2014» (Β΄2784).
26. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
27. Την από 3/6/2021 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
28. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
29. Την υπό στοιχεία 60059 ΕΞ 2021/21.5.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
30. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν αυτής που προκλήθηκε με τον ν.
4764/2020, καθόσον με την παρούσα ρυθμίζονται ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης, με τη μορφή της
επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών
επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι
οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, εμφανίζοντας μείωση
της κυκλοφορίας των ανωτέρω εντύπων τους, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 90 του
ν. 4764/2020, όπως αυτές εξειδικεύονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά τρίμηνα
αρχής γενομένης από 1.1.2021 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό
τρίμηνο σε τραπεζικό λογαριασμό, που οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις
γνωστοποιούν στην ΑΑΔΕ.
3. Το ύψος της ενίσχυσης είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του
κάθε τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος
του αντίστοιχου τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό
πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων
λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
4. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 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.
Εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη
Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
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ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία
εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Επιχορήγηση : ενίσχυση η οποία χορηγείται σε εκδοτικές επιχειρήσεις που
εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, υπό συγκεκριμένους
όρους και προϋποθέσεις.
2. Εκδοτική επιχείρηση: η επιχείρηση έκδοσης εφημερίδας ή περιοδικού πανελλήνιας
κυκλοφορίας.
3. Πανελλήνια κυκλοφορία: Η κυκλοφορία εφημερίδων και περιοδικών στο σύνολο
της Ελληνικής Επικράτειας.
4. Μεταφορικό κόστος: Το κόστος μεταφοράς του αριθμού των αντιτύπων που
παραδίδονται στο σημείο πώλησης προς διάθεση, καθώς και το κόστος μεταφοράς του
αριθμού των αντιτύπων που επιστρέφονται στον εκδότη.
5. Ημερολογιακά τρίμηνα: Τα ημερολογιακά τρίμηνα 1ης.1.202χ - 31ης.03.202χ,
01ης.04.202χ - 30ης.06.202χ, 01ης.07.202χ - 30ης.09.202χ και 01ης. 10.202χ - 31ης
.12.202χ.
6. Συγκρινόμενες περίοδοι : Τα ημερολογιακά τρίμηνα των φορολογικών ετών 2020
και 2021.
7. Πρακτορείο Διανομής: Η οντότητα που διενεργεί τη διανομή και διακίνηση των
εφημερίδων και των περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας.
8. Τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία: Τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία
περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις
πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και
γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα
οποία καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων.
9. Εκδιδόμενα Στοιχεία: Τα στοιχεία που εκδίδονται για κάθε πώληση αγαθών και
παροχή υπηρεσιών σε οντότητες.
10. Μεταφορικό κόστος του κάθε τριμήνου: Το κόστος μεταφοράς με οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσο (ιδία μέσα πρακτορείου, δημοσίας χρήσεως, αεροπορικά και
ακτοπλοϊκά μέσα) του αριθμού των αντιτύπων από το σημείο παραγωγής μέχρι του
σημείο πώλησης προς διάθεση, καθώς και το κόστος μεταφοράς του αριθμού των
αντιτύπων που επιστρέφονται στον εκδότη και αφορά στα ημερολογιακά τρίμηνα των
φορολογικών ετών 2020 και 2021 όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 5 του παρόντος.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις/οντότητες που εκδίδουν
εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες υπόκεινται στις
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διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), όπως ισχύει, ανεξαρτήτως
κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη
δραστηριότητας πριν την 1η .1.2020.
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι
κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως
και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19.
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά
νόμο υποχρέωση υποβολής αυτών, 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 Μαρτίου 2021.
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 και
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του
ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1200/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από
το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:
Ενίσχυση = Μεταφορικό Κόστος εκάστου Τριμήνου φορολογικού έτους 2021 με
μέγιστο το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου τριμήνου φορολογικού έτους 2020,
όπου:
Μεταφορικό Κόστος Τριμήνου : Το κόστος μεταφοράς με οποιοδήποτε μεταφορικό
μέσο (ιδία μέσα πρακτορείου, δημοσίας χρήσεως, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά μέσα)
του αριθμού των αντιτύπων από το σημείο παραγωγής μέχρι του σημείου πώλησης
προς διάθεση, όπως αυτό πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει
των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του, κατ΄
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αίτησης, υποβολής λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων περί
του ύψους της δαπάνης, διασταύρωση και εκκαθάριση αυτής.
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1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω
ενίσχυσης, το πρώτο 10ήμερο του τρίτου μήνα από τη λήξη του τριμήνου, στην
ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport,
2. To Πρακτορείο Διανομής υποβάλλει ηλεκτρονικό αρχείο, για όλες τις
ενδιαφερόμενες εκδοτικές επιχειρήσεις, το οποίο περιλαμβάνει κατάσταση
παραστατικών, βάσει των οποίων προκύπτει το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης. Η εν λόγω
κατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:
α. ΑΦΜ της εκάστοτε εκδοτικής επιχείρησης
β. είδος παραστατικού
γ. αύξοντα αριθμός παραστατικού
δ. ημερομηνία έκδοσης
ε. συνολική αξία
3. Η εκάστοτε ενδιαφερόμενη εκδοτική επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων από το Πρακτορείο Διανομής, προς τον σκοπό προσδιορισμού
του τελικού ύψους ενίσχυσης. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα δηλωθέντα δεδομένα από
το Πρακτορείο Διανομής, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να καταθέσει αίτημα
επανεξέτασης.
4. Το μεταφορικό κόστος κάθε τριμήνου οριστικοποιείται μετά την εκκαθάριση που
πραγματοποιεί το Πρακτορείο Διανομής και προκύπτει από την κατάσταση των
παραστατικών που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014, από
το Πρακτορείο Διανομής, για κάθε μία εκδοτική επιχείρηση, ανά τρίμηνο.
5. Τα αναφερόμενα, στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεδομένα αποστέλλονται στην
ΑΑΔΕ σε μαγνητικό μέσο ανά περίοδο μετά την οριστική εκκαθάριση από το
Πρακτορείο Διανομής, ήτοι εντός διμήνου από το τέλος του τριμήνου που αφορούν. Η
γραμμογράφηση του αρχείου, ο τύπος και υπόδειγμα αυτού αναρτάται στον δικτυακό
τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr.
6. Σε περίπτωση εκ νέου εκκαθάρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων, τα οποία
υποβάλλονται άπαξ και μέχρι το τέλος του επόμενου τετραμήνου από το πέρας του
διμήνου αποστολής των στοιχείων, από τα οποία προκύπτει ποσό προς επιστροφή στο
Δημόσιο, το εν λόγω ποσό επιστρέφεται σε έξι (6) άτοκες μηνιαίες δόσεις κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.
Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται 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 στο άρθρο 4
της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της
δικαιούχου επιχείρησης, που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
TAXISnet της ΑΑΔΕ.
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3. Η ΑΑΔΕ, δύναται κατά την επεξεργασία του αιτήματος των εκδοτικών
επιχειρήσεων να διασταυρώνει τα στοιχεία και με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή
της.
Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ
1. Για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις/οντότητες του άρθρου 3 της παρούσας,
αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, οι τελικές
καταστάσεις του άρθρου 5 της παρούσας, στις οποίες αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, η
επωνυμία του δικαιούχου, o Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει,
καθώς και το πληρωτέο ποσό. Η ΓΔΟΥ βάσει των καταστάσεων μεταφέρει μέσω του
epde το συνολικό ποσό από το έργο που είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 051/2, 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 απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.
2. 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 Νο200 «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 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.
3. 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 τους 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.
4. Η αναλυτική κατάσταση της παρ. 1 αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ 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.
5. Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης, ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά
που επιτυχώς πληρώθηκαν βάσει της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ,
αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία
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Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR 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).
Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με
την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών.
7. 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 απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ 051/2,
γ) η σχετική εντολή πληρωμής,
δ) η συγκεντρωτική κατάσταση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου,
ε) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (eps) για την μεταφορά του
ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος
Άρθρο 8
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης
1. 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».
2. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο την πρώτη εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από την ημερομηνία που προκύπτει η υποχρέωση της επιστροφής και
λογιστικοποιείται στα έσοδα του ΠΔΕ σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς
Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για τον σκοπό αυτό.
3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται
οι γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις
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1. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση
ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας 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.
3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την
επιχείρηση 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.
Άρθρο 10
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 11
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ
1. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών,
ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, σε
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σύμφωνα με
τους οικείους Κανονισμούς και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
2. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 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
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υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται από τους οικείους Κανονισμούς και το
εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.
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.
3. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
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 παρούσα, 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 τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των
προϋποθέσεων της παρούσας,
γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως
«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης,
δ) 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.
4. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1438. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393 της 14/14.7.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 3113)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
46216/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3195), κατωτ. αριθ. 1451, δυνάμει της παρ. 2 του
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άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ίδιου
άρθρου εβδόμου)
----------.---------1439. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779 της
15/16.7.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3117)
(Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί από την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ.
45218/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου
της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3128), κατωτ. αριθ.
1442,
-που είχε τροποποιηθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
45220 της 17/17.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
44779/16.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00” (Β΄ 3117)»
(Β΄ 3129)
-καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021
«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, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276), κατωτ. αριθ. 1462 και από την έναρξη ισχύος αυτής
σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 10)
----------.-----------
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1440. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 2089 της 16/16.7.2021 «Κοινό
Πλαίσιο Διαχείρισης Προγραμμάτων που ανατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων
πόρων και δεν χρηματοδοτούνται από τα Εθνικά Προγράμματα» (Β΄ 3120)
Tροποποιήθηκε από την απόφ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων –
Μετανάστευσης και Ασύλου Αριθμ. 2857 της 28/29.9.2021 «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Κοινό Πλαίσιο
Διαχείρισης Προγραμμάτων που ανατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων και δεν χρηματοδοτούνται
από τα Εθνικά Προγράμματα” (Β’ 3120)» (Β’ 4496)
-----------.----------1441. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 51320 της 16/17.7.2021 «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β΄ 3127)
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), η οποία 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 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).
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), η οποία 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).
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7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98) και το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
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).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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 Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 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 Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
18. Την υπό στοιχεία 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).
19. Την υπ’ αρ. 47100/6-7-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Ιούνιο 2021» (Β’ 2975).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25-6-2021 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, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και
ώρα 6:00.» (Β’ 2744).
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2-7-2021 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, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00.» (Β’ 2879) καθώς και τις υπό στοιχεία: α) Δ1α/
Γ.Π.οικ.43319/09.07.2021 Β΄3066), όπως παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
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Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391/14.07.2021 (Β΄3112) όμοια και β) Δ1α/Γ.Π.οικ.44779/15.07.2021
(Β΄3117), αντίστοιχα, κοινές υπουργικές αποφάσεις.
22. Την υπ’ αρ. 47797/7-7-2021 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 Ιούλιο 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 είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) 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 Ιούλιο 2021, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Ιούλιο 2021
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 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
Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 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 Μαρτίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας
των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Ιούλιο 2021.
2.α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων του
παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας
των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε
αναστολή.
β. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 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.
93

γ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181).
3.α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, 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’ 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν
εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών
των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην
περ. α’ της παρούσας παραγράφου.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε
προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο
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, οι
εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν
δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.
5. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση
αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, με εξαίρεση τους ανοιχτούς
(υπαίθριους) χώρους, οι επιχειρήσεις δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούλιο.
6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι
και την 31η Ιουλίου 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 Ιούλιο 2021
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες βάσει ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα
έσοδα κατά το έτος 2019) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με
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το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, μπορούν κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 και
πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2021 να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι
τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την
29/4/2021, εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Μαρτίου 2021 και
παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την
περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από
1η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κατά
την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και 31η Μαρτίου 2021, εφόσον κατά τον
νόμο υποχρεούνται.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την
31η Μαρτίου 2021 καθώς και για όσους εργαζόμενους υπάγονται στην περ. γ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αρ. 47100/ 6-7-2021 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 2975).
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να
εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για
διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη
δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε
ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του
προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας»
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), όπως ισχύει, κατά παρέκκλιση της παρ. 7
του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής
απόφασης.
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 Ιουλίου 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
Ιούλιο 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, όπως αυτό υπολογίζεται εντός του μήνα αναφοράς.
Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά
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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,
που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 31η Ιουλίου
2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων τους.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την
31η Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι
τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την
29/4/2021.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 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 Ιουλίου 2021.
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου:
α. Δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 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 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η υποχρέωση αυτή σύμφωνα με το
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
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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), η οποία 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.
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 Ιούλιο 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 Ιούλιο 2021
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου
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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 προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά,
είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.
Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 1η
Ιουλίου 2021 έως και την ημερομηνία ενεργοποίησης του συστήματος υποβολής
δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται νομίμως στο σύστημα.
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.
5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η 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
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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.
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.
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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.
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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση εντός του μήνα Ιουλίου 2021, από κλειστή με
εντολή δημόσιας αρχής καθίσταται πληττόμενη και αντίστροφα, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Μια επιχείρηση που από κλειστή καθίσταται πληττόμενη, υποβάλλει ορθή
επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα
παρέμενε κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων
εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη
συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων που θέτει πλέον σε αναστολή, αλλάζοντας το καθεστώς
υπαγωγής της σε πληττόμενη για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Μια επιχείρηση που από πληττόμενη καθίσταται κλειστή, υποβάλλει ορθή
επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων της ως πληττόμενη, αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
θα παρέμενε πληττόμενη, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων
εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. Στη
συνέχεια προβαίνει σε νέα υπεύθυνη δήλωση προαναγγελίας αναστολής συμβάσεων
εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων της, με εξαίρεση τους εργαζόμενους που
απασχολούνται σε εξαιρέσιμες δραστηριότητες, αλλάζοντας το καθεστώς υπαγωγής
της σε κλειστή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του παρακάτω πίνακα, δεν ισχύουν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας αναφορικά με τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των εργαζομένων καθώς
και του κύκλου εργασιών.
Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα των οποίων
αναστέλλεται η δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες
συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν αναστέλλονται. Σε
περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
(Ακολουθεί Πίνακας)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ
ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων
που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω
πίνακα, ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφ. Β της
παρούσας.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.----------1442. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45218 της 17/17.7.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3128)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
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β. 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),
γ. 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),
δ. της παρ. 3 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),
ε. 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» (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020,
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α΄ 85).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
7. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
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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, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16
Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»
(Β΄ 3117), όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στον Δήμο Μυκόνου της
Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λαμβανομένων
υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.
10. Την από 15.7.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.45217/17.7.2021 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
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων του Δήμου Μυκόνου της
Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά το χρονικό
διάστημα από το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 έως και τη Δευτέρα, 26
Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 (Β΄ 3117) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
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καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του εργοδότη
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη
χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον
αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η
βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη
μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί
από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του
ωραρίου εργασίας του. Εναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης
(τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας
περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη, ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
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4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1872) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων και
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία (υπό την έννοια των σημείων 15, 16 και 35 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 [Β΄ 3117] κοινής υπουργικής απόφασης)
απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου 5α της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/16.7.2021 (Β΄ 3117) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.-----------
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1443. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4818 της 18/18.7.2021 «α) Ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και
(ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο
προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως
και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 “Πρόγραμμα παροχής
εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων” (Α΄ 206), βάσει της υπό
στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για παράταση του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΗΣ" - γ) Διατάξεις για τη
ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του
ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 124)
…
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4738/2020 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
…
Άρθρο 38
Βελτίωση των κοινών, τελικών και μεταβατικών διατάξεων - Τροποποιήσεις του
Βιβλίου Πέμπτου του ν. 4738/2020
...
6. (Τροποποιούνται τα δύο πρώτα εδ. του άρθρου 308 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ.
αριθ. 854 και το άρθρο διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
...
Άρθρο 45
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
(Τροποποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 η παρ. 10
του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68),
ανωτ. αριθ. 65 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
...
Άρθρο 47
Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ληγμένων προϊόντων μπύρας που
μετά τη διάθεσή τους στην αγορά επεστράφησαν στον πωλητή εξαιτίας των
περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
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1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε στα τελωνεία
για προϊόντα μπύρας τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, επεστράφησαν στον
πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως και την 31η.5.2021,
περίοδος κατά την οποία βρίσκονταν οι επιχειρήσεις σε αναστολή λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με
μελλοντικές οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μπύρας, αν η ημερομηνία
ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως και τη 15η.5.2021.
2. Δικαιούχος της επιστροφής ή του συμψηφισμού είναι το πρόσωπο που κατέβαλε
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, με την υποβολή του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση,
τελωνειακού παραστατικού. Το δικαίωμα της επιστροφής ή του συμψηφισμού
παρέχεται με την υποβολή αίτησης, κατόπιν έγκρισης του τελωνείου, υποβολής του
τελωνειακού παραστατικού και καταστροφής των προϊόντων υπό τελωνειακή
εποπτεία.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι
προϋποθέσεις για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης,
ο τύπος της αίτησης, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της, η διαδικασία
καταστροφής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Εκδόθηκε η υ.α.. Α.1181/2021 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα
προϊόντα μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021
(Α΄ 124)» (Β΄ 3811), κατωτ. αριθ. 1506Α.
...
Άρθρο 56
Παράταση ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.- Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32)
τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης και η παρ. 10
διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως
λογιστική αξία) εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας
επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται
ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης
της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν
εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή
διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη
διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει
συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε
πτωχευτική ανάκληση.».
2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 αρχίζει από
την 7η.7.2021.
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ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 57
Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης για την παράταση της διάρκειας
επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 111 του ν.
4790/2021
(Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 111 του ν. 4790/2021(Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214
ως προς την προθεσμία για την υποβολή δήλωσης παράτασης της μίσθωσης και το άρθρο
αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο 58
Περιστολή αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19
«1. Εφόσον υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη
περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή
υπηρεσίας που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη
μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως, φαρμακευτικών προϊόντων, τεστ
ανίχνευσης ιού ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναμου μέτρου, μέσων ατομικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών
υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την
αξία της παροχής της υπηρεσίας ή του προϊόντος τόσο, ώστε το μικτό περιθώριο
κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου προ της 1ης Σεπτεμβρίου
2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.».
Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώθηκε εκ νέου
στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 64 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ.
1734.
2. Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παρ.
1, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Η αρχή της παρ. 2 ασκεί αρμοδιότητες ελέγχου ως εξής:
α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε
πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,
β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο
ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος ή
παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να
108

λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν
κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την
ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από
κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος
έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα
πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο
του ελέγχου.
4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παρ. 1 είτε
αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία, μία ή περισσότερες κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός
οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της
στο μέλλον,
β) πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης.
5. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα που του παρέχει ο νόμος, προκειμένου
να επιτύχει την παύση της παράνομης πρακτικής και την άρση των συνεπειών της και
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης των συλλογικών
συμφερόντων των καταναλωτών, μπορεί να λάβει επιπλέον μέτρα ως εξής:
α) να απαιτεί είτε από τον παραβάτη είτε από πάροχο υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, όπως οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του π.δ. 131/2003
(Α΄ 116), την άμεση αφαίρεση περιεχομένου, τη διαγραφή, την απενεργοποίηση ή τον
περιορισμό της πρόσβασης σε επιγραμμική (online) διεπαφή,
β) να απαγορεύει τις διαφημιστικές καταχωρίσεις σε οποιοδήποτε μέσο για αγαθά
που διατίθενται προς πώληση κατά παράβαση της παρ. 1.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να εξειδικεύεται
η έννοια της δυσαναλογίας των ωφελημάτων με την αξία της παροχής, να καθορίζονται
ειδικότερα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία
επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4 και να ρυθμίζεται κάθε επιμέρους θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα
καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες της παρ.1.
Εκδόθηκε η υ.α. 98491/2021 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού
ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID19» (Β’ 4181), κατωτ. αριθ. 1537.
Εκδόθηκε η υ.α. 657/2022 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 98491/09-09-2021
(Β’ 4181) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού
ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της
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κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 2), κατωτ. αριθ. 1775.
Άρθρο 59
Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
Ειδικά για τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του έτους 2021, το
προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όριο προέγκρισης
ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του
επόμενου έτους μπορεί να ανέλθει μέχρι το 50% των εγκεκριμένων πιστώσεων για το
έτος 2021.
...
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 66
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του Μέρους Β΄ αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του Μέρους Α΄ και του Μέρους Γ΄ αρχίζει από την 1η.7.2021, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------1444. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45222 της 18/18.7.2021
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130)
(H παρούσα απ.
-που είχε αντικατασταθεί και συμπληρωθεί από την περ. α) της παρ. 1 και την
παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –
Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48481 της 30/30.7.2021 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 45222/18.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη
πληρώματος πλοίων” (Β΄ 3130)» (Β’ 3488).
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-καταργήθηκε από το άρθρο 5 της όμοιας απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56087/2021
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 4247), κατωτ.
αριθ. 1549, από την έναρξη ισχύος αυτής κατά το άρθρο 6.
----------.----------1445. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1156 της
30.6/19.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Καθορισμός της
έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου
αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)” (Β΄ 2470), όπως ισχύει» (Β΄ 3131)
Για άλλες τροποποιήσεις της τροποποιούμενης απ. βλ. το σχόλιο κάτω από τον
τίτλο της υ.α. Α.1300/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
“Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)” (Β’ 2470), όπως ισχύει» (Β’ 5862), ανωτ.
αριθ. 1022.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του
ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 251).
γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).
δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

Κυβέρνησης,

Υπουργών,

5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
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6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
7. Την υπό στοιχείο 1 της 20.1.2016 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, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπό
στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και
υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της
διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων
ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής,
του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει,
ως ακολούθως:
1. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην
ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων (ανά
χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό
αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά
οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά οι
λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της
περιόδου.».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα
myDATA, υπό μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των
εγγραφών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα, εκτός από τις
περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση διαβίβαση
αυτών με αναλυτική διάκριση».
3. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

112

«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που
καθορίζεται στην περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του
επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.
Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού
στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι
την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
4. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 5, βλ. ενσωμάτωση της
αντικατάστασης στην παρ. 5 της υ.α. Α.1300/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. “Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς
και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α
του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)” (Β’ 2470), όπως ισχύει» (Β’ 5862), ανωτ. αριθ. 1022).
5. Η παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η διαβίβαση
πραγματοποιείται έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α.,
ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης (απλογραφικό - διπλογραφικό).
Στην περ. στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την
υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων
προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό
λογιστικό σύστημα. Επιπλέον στο ίδιο χρονικό διάστημα και στην περίπτωση κατά την
οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική
επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης».
6. (Αντικαθίσταται η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 6, βλ. ενσωμάτωση της
αντικατάστασης στην παρ. 2 της υ.α. Α.1054/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Α.1138/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
“Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής
διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε
άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)”, (Β΄ 2470), όπως ισχύει» (Β΄ 1245), ανωτ. αριθ. 1217)
7. (Αντικαθίσταται το άρθρο 7, βλ. ενσωμάτωση της αντικατάστασης στην παρ. 7 της
υ.α. Α.1300/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Καθορισμός της έκτασης
εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)” (Β’ 2470), όπως
ισχύει» (Β’ 5862), ανωτ. αριθ. 1022)
8. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες
Παραστατικών» της παρούσας τροποποιείται η παρακάτω τιμή:
Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών στην υποκατηγορία 5_Εισφορά δακοκτονίας 2%, με
αναγραφή ποσού ανά περίπτωση
----------.-----------
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1445Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522 της 29.6/17.7.2021 «Παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020
(Α΄ 142)» (Β΄ 3131)
Για περαιτέρω παρατάσεις της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4710/2020 βλ. τα σχόλια κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020
(Α΄ 142), ανωτ. αριθ. 557Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε από
την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787.2021 «Κύρωση Σύμβασης
Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
(A΄ 44).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).
8. Το γεγονός ότι συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης
εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., καθώς εξακολουθούν να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι
αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
9. Τη διάταξη 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),
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 παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020
(Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του
ν. 4787.2021 (A΄ 44) για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την 30η.9.2021.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.----------1446. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΗ της
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Aριθμ. Α. 1155 της
30.6/19.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) “Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών
των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών
Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση” (Β’ 1217)» (Β΄ 3132)
Για μεταγενέστερες τροποποιήσεις της ίδιας τροποποιούμενης υ.α., βλ. την υ.α.
Α. 1224 της 30.9/6.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) “Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών
των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/ 2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών
Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση” (Β’ 1217)» (Β’ 4616), κατωτ. αριθ.
1596.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του
ν. 4646/2019 (Α’ 201),
β) τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), όπως
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αντίστοιχα,
γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 251),
δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’
230),
ε) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», (Α’ 265),
στ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β’ 1217) κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).
4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
6. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής,
του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β’ 2470).
7. Την υπό στοιχεία Α.1035/18.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και
διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551).
8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/10.8.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη δια
βίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 3603).
9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε
πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε
προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες
για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β’ 4861).
10. Την υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και
κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των
Φ.Η.Μ.» (Β’ 317).
11. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1208/9.11.2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών
«Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που
είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια,
σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’
5259).
12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων
καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου
για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών»
(Β’ 5562).
13. 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).
14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
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εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως του άρθρου 41.
15. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 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 τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 αποφάσεις του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργού Οικονομικών, αντίστοιχα, με θέμα
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
16. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των
φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης
των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των
άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου
για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217), ως ακολούθως:
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε
με τη χρήση Φ.Η.Μ., είτε με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις
ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις
περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του
πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
Α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής
πώλησης (τιμολόγια):
α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου
γ) Είδος παραστατικού
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
ε) Σειρά/αριθμός παραστατικού
στ) Αριθμός εγκατάστασης
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ζ) Είδος καυσίμου
η) Ποσότητα καυσίμου
θ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ι) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
Β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης:
α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Είδος παραστατικού
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
δ) Είδος καυσίμου
ε) Ποσότητα καυσίμου
στ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ζ) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
η) Αριθμός Εγκατάστασης
θ) Σειρά/αριθμός παραστατικού».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εξαιρετικά, οι οντότητες - πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι
μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, που διενεργούν
λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός της εγκατάστασής τους, για τις
ποσότητες που διατίθενται επί των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεούνται
στη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε μέσω
Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, από την 01/10/2021».
4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παρούσα ισχύει από την 1/10/2021».
5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία
Α.1208/9.11.2018 (Β’ 5259) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.
----------.----------1447. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. 329644 της 12/19.7.2021 «Εισαγωγικές Εξετάσεις “Ταλέντων” σχολικού
έτους 2020-2021 για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Τμήμα
Υποκριτικής)» (Β΄ 3139)
----------.-----------
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1448. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. 332384 της 13/19.7.2021 «Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών
Χορού, σχολικού έτους 2021-2022» (Β΄ 3143)
----------.----------1449. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 116946 της 9/19.7.2021 «Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους
Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου για την ανάληψη δράσεων που
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3150)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δέκατου ένατου της από 10 Αυγούστου 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.»
(Α’ 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177),
β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
γ. 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)” (L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ. 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),
ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
στ. του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού
πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’
27).
ζ. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021» (Α’ 251),
η. 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), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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θ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
ι. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια. τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»
(Α’ 5),
ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
ιγ. του π.δ.. 106/2020«Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’
255),
2. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
3. Την υπό στοιχεία 2/31040/ΔΠΓΚ/29-07-2020 υπουργική απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού
προϋπολογισμού” (Β’ 3240)», (Α.Δ.Α.: ΩΑΣΔΗ-ΧΕΔ),
4. Την υπό στοιχεία 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών περί κατανομής πιστώσεων κρατικού προϋπολογισμού 2021 σε
αναλυτικό επίπεδο(ΑΔΑ: 6ΤΥΛΗ-0Ι0),
5. Την υπ’ αρ. 15278/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Ρ46ΜΔΨΟΖ1Χ) απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για την κατανομή πιστώσεων τακτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 των Ε.Φ. 1055-101, 1055-202, 1055- 203,
1055-204, 1055-205 και 1055-501 σε επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων,
6. Την υπό στοιχεία 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021(Α.Δ.Α.Ψ4ΣΡΗΜΦ3),
7. Το υπό στοιχεία Γ.Δ.279/04-03-2021 αίτημα Δήμου Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. Γρ.
Υπουργού 754/05-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου,
8. Το υπό στοιχεία Γ.Δ. 16163/04-03-2021 αίτημα Δήμου Χίου (αρ. πρωτ. Γρ.
Υπουργού 803/10-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου,
9. Το υπ’ αρ. 47/05-03-2021 αίτημα Δήμου Ανατολικής Σάμου (αρ. πρωτ. Γρ.
Υπουργού 770/08-03-2021) για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ
(600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου,
10. Το υπ’ αρ. 25.0/2066/31-03-2021 εισηγητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.
11. Την υπ’ αρ. 41756/02-06 -2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων
της ΓΔΔΟΥ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την οποία από
την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων
χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του κρατικού
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προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ειδικού Φορέα 1055-205-0000000 του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
12. Την υπ’ αρ. 98376/1-7-2021 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους
1.800.000,00 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, με Α.Δ.Α. ΩΚΟΜ46ΜΔΨΟΡΘΓ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την επιχορήγηση των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου με το ποσό
του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ, όπως αναλύεται
ανά Δήμο στον ακόλουθο πίνακα, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται
με τον κορωνοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην ενίσχυση συναφών δράσεων των
ανωτέρω Δήμων και ειδικότερα:
α. την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού,
β. την προμήθεια υγειονομικού υλικού και
γ. την κάλυψη άλλων επιτακτικών και αιφνιδίων καθημερινών αναγκών που
ανακύπτουν λόγω της υγειονομικής κρίσης και του μεταναστευτικού - προσφυγικού
ζητήματος.

Δήμος (1)

ΝΟΜΟΣ (2)

Ποσό (€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

600.000,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

600.000,00

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

600.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

1.800.000,00

Άρθρο 2
Η καταβολή της ως άνω επιχορήγησης στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης
και Χίου, θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με μεταφορά
πιστώσεων από τον Α.Λ.Ε. 2420205001 «Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020»
του Ε.Φ. 1055-205 «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων» στον
Α.Λ.Ε. 2310401899 «Επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α’ βαθμού για λοιπούς σκοπούς» του ιδίου
Ειδικού Φορέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πληρωμή της δαπάνης
θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής με
δικαιούχους τους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.-----------
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1450. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
- ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 3891 της 20/20.7.2021 «Καθορισμός του χρόνου έναρξης
της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη
λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A’
118) και της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και
πίστωσης της οικονομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων
ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 3194)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (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 Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ),
β) του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 118), και ιδίως της παρ. 8,
γ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-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), και ιδίως του άρθρου 55,
δ) 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),
ε) 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),
στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134), και ιδίως των άρθρων 47 και 58,
ζ) του άρθρου 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),
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η) του άρθρου 32 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267),
θ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
ι) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις (ν. 2690/1999 - Α’ 45),
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
ιγ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιε) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
ιστ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
2. Την υπό στοιχεία 200 1053 000051/19.7.2021 (αρ. πρωτ. 2/89891) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
3. Την υπό στοιχεία 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).
4. Την υπό στοιχεία 33864/1.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).
5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
6. Την υπό στοιχεία 29810 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες» (Β’ 4798).
7. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα
τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
8. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας) (Β’ 2902).
9. Το γεγονός ότι, πλην της δαπάνης ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ
που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, με την παρούσα δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 και
διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
1. Μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, κάθε
φυσικό πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.1996 έως και
31.12.2003 και έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση
μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, δύναται να αιτείται την
έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται, από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.,
οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η ανωτέρω κάρτα
εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα.
2. Η είσοδος του φυσικού προσώπου - δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των
κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπo καταχωρίζει στα
εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και
αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού
ποσού.
4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό
σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/ 2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό
Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αντλεί τα
αναγκαία στοιχεία.
5. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των
δεδομένων για λογαριασμό της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., έχει την υποχρέωση λήψης και
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία
των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία
απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από τα Κ.Ε.Π.
1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο
υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου - δικαιούχου. Ο
υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής
του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει
στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα τα εξής στοιχεία του φυσικού προσώπου: α)
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τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον προσωρινό Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης
και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και β) τα στοιχεία
επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον
αριθμό του κινητού τηλεφώνου και αιτείται έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
και την πίστωση του σχετικού ποσού για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.
2. H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δύναται να
πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.
3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται
εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης
των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή
οδηγιών.
Άρθρο 3
Πίστωση της οικονομικής διευκόλυνσης και ενεργοποίηση ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας
1. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου,
η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό,
τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το όνομα, το
επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού
τηλεφώνου του δικαιούχου, για τον σκοπό της έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας και της πίστωσης του ποσού της οικονομικής διευκόλυνσης, και εμβάζει,
ταυτόχρονα, στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό
ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.
2. Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει
τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της
κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα
(sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική
εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με
ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Αφότου εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό
πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα
(sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα.
3. Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον
δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών
και φέρουν, ιδίως, τους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes MCC) και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται
στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Άρθρο 4
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Διαδικασία εκκαθάρισης της οικονομικής διευκόλυνσης
1. Αμέσως μετά την ημερομηνία απενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο
χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. σχετικά με το συνολικό
ποσό το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει πιστωθεί στους δικαιούχους ή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί από αυτούς και επιστρέφει το ανωτέρω ποσό στην Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.
2. Η περαιτέρω αναζήτησή των ανωτέρω ποσών από τον δικαιούχο αποκλείεται.
Άρθρο 5
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.
4816/2021 εκκινεί την 20ή.7.2021.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------1451. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46216 της 21/21.7.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 3195)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
48010/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3428), κατωτ. αριθ. 1473, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ίδιου
άρθρου εβδόμου).
----------.----------1452. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Γ4α/Γ.Π.28000 της 2/21.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.
73870/24.12.2020 απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού
προσωπικού έτους 2021 (Β΄ 5880/2020)» (Β΄ 3196)
Η άνω τροποποιούμενη απ. Γ4α/Γ.Π. 73870/24.12.2020 τροποποιήθηκε και από
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-την απ. Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 47307 της
30.9/11.10.2021 «Δεύτερη (2η) τροποποίησητης υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.
73870/24.12.2020 (Β΄ 5880) απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών Ιατρικού
προσωπικού έτους 2021» (Β’ 4681) και
-την απ. Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 69370 της
17/25.11.2021 «Τρίτη (3η) τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.
73870/24.12.2020 (Β΄ 5880) απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών Ιατρικού
προσωπικού έτους 2021» (Β΄ 5477).
----------.----------1453. ΑΠΟΦΑΣH ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1168 της 20/21.7.2021 «Παράταση των προθεσμιών της παρ.2
του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων “Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω
διαδικτύου” (Β΄ 3579)» (Β΄ 3200)
Για άλλες τροποποιήσεις και παρατάσεις προθεσμιών της ιδίας άνω απ., βλ.
σχόλιο κάτω από τον τίτλο της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων 1052/2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που
προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και
την ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232 /4.12.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της
οικονομίας του διαμοιρασμού» (Β΄ 1072), ανωτ. αριθ. 98.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) περί παροχής πληροφοριών
από τρίτους,
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,
γ) της υπό στοιχεία αριθ. 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.
2. Την υπ’ αριθ. 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 αριθ. 39/ 3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
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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 υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β΄2269), Α.1243/2020 (Β΄4914),
Α.1253/2020 (Β΄ 5180), Α. 1050/2021 (Β΄ 956) και Α.1158/2021 (Β΄ 2974) αποφάσεις
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της
«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
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:
1. Η προθεσμία για τη δήλωση της λύσης της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτή
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.
2. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνεται από τη λήξη της και η προθεσμία
υποβολής της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 11
της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία παρατείνονται από τη λήξη τους και οι προθεσμίες
υποβολής της «Δήλωσης Covid» και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτές προβλέπονται στις παρ. 4 και 5 του
άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
----------.---------1454. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1167 της
19/21.7.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Ιούλιο 2021» (Β΄ 3201)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20-3-020 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (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 (A΄ 227) και με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17), όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26) και όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 44 του ν. 4797/2021 (A΄ 66), με το άρθρο 110 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78),
με το άρθρο 151 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) και με το άρθρο 45 του ν. 4818/2021 (Α΄
124).
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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).
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄90), 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 Υ2/9-7-2019 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. 1/20-1-2016 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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης
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).
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).
13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25-6-2021 κοινή 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, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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, 28 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2744).
14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
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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, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 5 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2879), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 κοινή 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, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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, 12 Ιουλίου
2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066).
16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44391/14.7.2021 κοινή 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, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Παράταση ισχύος
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9-7-2021 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, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021
και ώρα 06:00» (Β΄ 3066)» (Β’ 3112).
17. Την από 19.07.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
18. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της
παρ. 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
κορονοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, ήτοι
επιχείρησης η οποία την 4η Ιανουαρίου 2021 έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 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, έναν από τους
ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί και
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αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021, 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].
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 4η Ιανουαρίου 2021, για την
εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο
κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως
και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία
έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός
κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η
Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτής, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1455. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθμ.
1102/182415
της
12/22.7.2021
«Πρόγραμμα
επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης
των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας και
μέτρα επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και
αποτροπή διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων» (B΄ 3211)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 133/1992 «Η επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για τη προστασία
και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων»
(Α’66).
2. Το π.δ. 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των
χοίρων και τροποποίηση του παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (Α΄88) σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄56) και ιδίως το
άρθρο 26 αυτού.
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3. Την υπ’ αρ. 260918/22.01.2009 υπουργική απόφαση «Σχέδιο αντιμετώπισης
έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων
(Α.Π.Χ)» (Β΄75).
4. Τον Κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και
για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας
των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»).
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής της 17ης
Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον
έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2021
για την θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων.
7. Tο υπό στοιχεία SANTE/7113/2015(SANTE 29.04.2020)- Rev .12, έγγραφο
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με θέμα «
Στρατηγική προσέγγιση στην διαχείριση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων για
την Ευρωπαϊκή Ένωση».
8. Την παρ. 4 του άρθρου εικοστού τέταρτου, της 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).
9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
10. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
12. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Α΄138).
13. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄3374).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
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1) H κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) μέσω της Ενεργητικής και Παθητικής
Επιτήρησης του νοσήματος σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις σε ολόκληρη την
επικράτεια.
2) Ο ορισμός των αρμόδιων αρχών για την κατάρτιση, υλοποίηση, συντονισμό,
εποπτεία, αξιολόγηση και τροποποίηση του παραπάνω προγράμματος.
3) Ο καθορισμός των μέτρων βιοασφάλειας και των ελέγχων αυτών στις
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς του
ιού της ΑΠΧ.
4) Ο καθορισμός των μέτρων επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την
πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς του ιού της ΑΠΧ.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες της παρούσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
(α) «Μη Εμπορική Χοιροτροφική Εκμετάλλευση Οικογενειακού Τύπου»: η
εκμετάλλευση που διαθέτει χοίρους (Sus scrofa domesticus) αποκλειστικά για
ιδιοκατανάλωση, οι οποίοι διατηρούνται εντός της περιφραγμένης ιδιοκτησίας του
κατόχου τους και αποκλειστικά δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) παχυνόμενους χοίρους
χωρίς γεννήτορες.
(β) «Συστηματική Χοιροτροφική Εκμετάλλευση»: κάθε χοιροτροφική εκμετάλλευση
εκτός της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου η οποία διαθέτει αποκλειστικά και
μόνο στεγασμένες εγκαταστάσεις εντός των οποίων διαβιούν οι χοίροι.
(γ) «Αγελαία Χοιροτροφική Εκμετάλλευση»: κάθε χοιροτροφική εκμετάλλευση η
οποία διαθέτει στεγασμένες εγκαταστάσεις και περιφραγμένες εκτάσεις εντός των
οποίων διαβιούν οι χοίροι.
(δ) «Ανεπιτήρητος Χοίρος»: ο χοίρος ο οποίος εντοπίζεται εκτός της περιφραγμένης
εκμετάλλευσης του κατόχου του, άνευ επιτήρησης και φέρει είτε δεν φέρει σήμανση.
(ε) «Παθητική Επιτήρηση»: η συλλογή και εργαστηριακή εξέταση, δειγμάτων
αίματος και ιστών, νεκρών χοίρων ή χοίρων με ύποπτα συμπτώματα ή
παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά με την ΑΠΧ.
(στ) «Ενεργητική Επιτήρηση»: η συλλογή δειγμάτων αίματος από χοίρους χωρίς
ύποπτα συμπτώματα, ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη του νοσήματος και την
ανάλυση κινδύνου.
Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές
Αρμόδιες Αρχές για την κατάρτιση, υλοποίηση, συντονισμό, εποπτεία, αξιολόγηση
και τροποποίηση του παραπάνω προγράμματος είναι:
α. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων),
εν συντομία ΔΥΖ, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), η οποία είναι αρμόδια για:
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1) Την κατάρτιση, αξιολόγηση και τροποποίηση του προγράμματος του άρθρου 1 της
παρούσας.
2) Τον ορισμό των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και τον καθορισμό των
αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.
3) Τον συντονισμό και ενημέρωση των εμπλεκόμενων αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών
εφαρμογής του προγράμματος.
4) Την παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας
του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.
5) Την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών και την παροχή κατάλληλων οδηγιών προς
τις αρμόδιες αρχές του προγράμματος.
6) Τη συλλογή στοιχείων υλοποίησης του προγράμματος, την αξιολόγησή τους,
καθώς και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (Νεαπολέως 25, Αγία Παρασκευή, 15341
Αθήνα), το οποίο είναι αρμόδιο για:
1) Τη συγκέντρωση των αποστελλόμενων δειγμάτων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές
υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
2) Τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση του
ιού και των ειδικών αντισωμάτων για την ΑΠΧ, καθώς και τη διατήρηση των
απομονωθέντων στελεχών για τουλάχιστον 2 έτη.
3) Την υποβολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων καθώς και σχετικών στοιχείων
με τις διενεργηθείσες εξετάσεις σε μηνιαία και ετήσια βάση στη ΔΥΖ του ΥΠ.Α.Α.Τ.
4) Τη συνεργασία με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και εφόσον κριθεί αναγκαίο την αποστολή θετικών για την ΑΠΧ δειγμάτων σε αυτό.
Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την επιδημιολογία της ΑΠΧ και τη
μεταφορά της τεχνογνωσίας του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη ΔΥΖ του ΥΠ.Α.Α.Τ.
5) Tο συντονισμό και την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στα
επίσημα κτηνιατρικά εργαστήρια της χώρας που εφαρμόζουν μεθόδους διάγνωσης
ΑΠΧ.
γ. Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή του προγράμματος και συγκεκριμένα:
1) Το συντονισμό, εποπτεία, και αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος από τα
Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειάς τους.
2) Τη συνεργασία με τη ΔΥΖ και το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ, για
θέματα του προγράμματος.
3) Την οργάνωση σε επίπεδο Περιφέρειας ενημέρωσης των υπεύθυνων των
χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
4) Τη συνδρομή στις δράσεις των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων για
την εφαρμογή του προγράμματος.
δ. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Τμήματα
Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - ΔΑΟΚ,
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Διευθύνσεις ή Υποδιευθύνσεις), οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του
προγράμματος και συγκεκριμένα:
1) Την εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας (ΠΕ).
2) Τον ορισμό επίσημου κτηνιάτρου ως υπεύθυνου εφαρμογής του προγράμματος με
απόφαση της ΔΑΟΚ.
3) Τη λήψη δειγμάτων από οικόσιτους χοίρους και την αποστολή των δειγμάτων στο
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη ΑΠΧ στο πλαίσιο της Ενεργητικής και
Παθητικής Επιτήρησης του νοσήματος.
4) Την έλεγχο εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας του άρθρου 5.
5) Την αποστολή στατιστικών στοιχείων εφαρμογής του προγράμματος στη ΔΥΖ του
Υπ.Α.Α.Τ.
6) Την οργάνωση σε επίπεδο Π.Ε. ενημέρωσης των υπεύθυνων των χοιροτροφικών
εκμεταλλεύσεων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 4
Παθητική και Ενεργητική Επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
Το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων
υλοποιείται με την εφαρμογή Παθητικής επιτήρησης σε χοίρους σε ολόκληρη την
επικράτεια, δηλαδή με τη συλλογή και εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων αίματος και
ιστών, νεκρών χοίρων ή χοίρων με ύποπτα συμπτώματα ή παθολογοανατομικά
ευρήματα συμβατά με την ΑΠΧ.
Ειδικά στις απαγορευμένες περιοχές ως προς την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/605, καθώς και στις περιοχές που
χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προβαίνουν σε
δειγματοληψία σε κάθε συστηματική χοιροτροφική εκμετάλλευση των παραπάνω
περιοχών σύμφωνα με το εδάφ. ii του σημείου γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
παραπάνω Κανονισμού.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εφαρμόζεται, με απόφαση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, ανάλογα με την
επιδημιολογική εξέλιξη του νοσήματος και την ανάλυση κινδύνου, επιπλέον της
Παθητικής Επιτήρησης, Ενεργητική Επιτήρηση με συλλογή δειγμάτων αίματος από
χοίρους χωρίς ύποπτα συμπτώματα.
Ειδικά στις απαγορευμένες περιοχές ως προς την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/605, καθώς και στις περιοχές που
χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προβαίνουν σε
δειγματοληψία των προς μετακίνηση χοίρων σύμφωνα με το σημείο γ της παρ. 1 του
άρθρου 15 του παραπάνω Κανονισμού.
Άρθρο 5

135

Μέτρα βιοασφάλειας για την πρόληψη εισόδου και την αποτροπή της διασποράς
του ιού της ΑΠΧ
1. Ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις των
περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 2 της παρούσης:
α) Απαγορεύεται η χρήση διατροφικών υπολειμμάτων για την σίτιση χοίρων και η
απομάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1069/2009.
β) Απαγορεύεται η επαφή μεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκμετάλλευσης και
των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων. Οι χοίροι πρέπει να
διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άμεση ούτε έμμεση
επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή με χοίρους εκτός των
εγκαταστάσεων ούτε με αγριόχοιρους.
γ) Απαγορεύεται η επαφή των χοίρων της εκμετάλλευσης, με οποιοδήποτε μέρος
σφάγιου αγριόχοιρων (συμπεριλαμβανομένου του θηρευμένου ή νεκρού αγριόχοιρου /
κρέατος ή παραπροϊόντων αυτού).
δ) Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα
υγειονομικά μέτρα, όπως αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων κατά την είσοδο και την
έξοδο από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση. Η απολύμανση πρέπει να διενεργείται στην
είσοδο της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και στις εισόδους των κτιρίων.
ε) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή κυνηγών με τους χοίρους της εκμετάλλευσης
εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
στ) Απαγορεύεται η είσοδος στη χοιροτροφική εκμετάλλευση ατόμων που δεν έχουν
σχέση με αυτή, ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόμων και οχημάτων που εισέρχονται
στην εκμετάλλευση.
ζ) Απαγορεύεται η σίτιση των χοίρων με χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από
περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε
επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους
που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 30 ημέρες
πριν από τη σίτιση.
η) Απαγορεύεται η χρήση άχυρου για την στρωμνή των χοίρων προερχόμενου από
περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε
επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους
που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 90 ημέρες
πριν από τη χρήση.
θ) Τα κτίρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε αυτά αγριόχοιρων ή άλλων ζώων
(π.χ. σκύλοι).
ι) Απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων.
2. Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις της
περίπτωσης (β) του άρθρου 2 της παρούσης πλέον των απαιτήσεων του σημείου 1 του
παρόντος άρθρου:
α) Να καθορίζονται καθαρές και μη καθαρές περιοχές στις χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις καθώς και διαδικασίες για τη χρήση αυτών από το προσωπικό.
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β) Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του
εξοπλισμού, και των οχημάτων καθώς και για την τήρηση κανόνων υγιεινής από το
προσωπικό.
γ) Να διασφαλίζεται ο κατάλληλος διαχωρισμός των θαλάμων παραγωγής.
δ) Απαγορεύεται η μεταφορά και η εκτροφή χοίρων από τους εργαζομένους στις
οικίες τους.
ε) Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα για τη διαχείριση των νεκρών ζώων/ζωικών
υποπροϊόντων καθώς και σύστημα για την απεντόμωση/μυοκτονία στην
εκμετάλλευση.
στ) Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη περιμετρικά της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης
(τσιμεντένιο περβάζι βάθους 0,5 m και γερό πλέγμα ή τοίχος χωρίς κενά ή οπές ύψους
2m).
ζ) Συστήνεται η αποφυγή ενασχόλησης των εργαζομένων στις χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις με τη θήρα. Σε διαφορετική περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε
επαφή τους με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
η) Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκμετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής
ενημέρωση όλων των εργαζομένων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης για την ΑΠΧ
και εκπαιδεύσεις αναφορικά με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.
Άρθρο 6
Έλεγχος βιοασφάλειας σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις
Ο έλεγχος των μέτρων βιοασφάλειας του άρθρου 5 πραγματοποιείται με επιτόπιες
επισκέψεις από κτηνιάτρους των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών των Π.Ε. σε όλες
τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις της επικράτειας, σε συχνότητα τουλάχιστον μία
φορά ανά έτος με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας, και περιλαμβάνει:
1) Την ενημέρωση των υπεύθυνων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων για το
νόσημα.
2) Τον έλεγχο σήμανσης των χοιροειδών και της καταγραφής τους στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία για τη σήμανση και την καταγραφή.
3) Τον έλεγχο ενημέρωσης του Μητρώου Εκμετάλλευσης και της καταχώρησης όλων
των μετακινήσεων χοίρων από και προς την εκμετάλλευση (αγορά, σφαγή, πώληση),
προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και έλεγχος των μετακινήσεων.
4) Την κλινική εξέταση των χοιροειδών της εκμετάλλευσης και την κατά περίπτωση
δειγματοληψία.
5) Τον έλεγχο της τήρησης από τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις των μέτρων
βιοασφάλειας του άρθρου 5. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα χρησιμοποιείται το Έντυπο
Ελέγχου Μέτρων Βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις του
παραρτήματος της παρούσας.
6) Σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών μη συμμορφώσεων αναφορικά με τις
ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας ορίζεται
από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές χρονικό διάστημα για την υλοποίηση διορθωτικών
ενεργειών. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επανέλεγχος στις χοιροτροφικές
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εκμεταλλεύσεις και σε περίπτωση μη υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών
εφαρμόζονται τα μέτρα επιβολής του άρθρου 7 της παρούσας.
Άρθρο 7
Μέτρα επιβολής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και για
την αποτροπή διασποράς του ιού της ΑΠΧ
1. Με απόφαση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών των ΠΕ της χώρας και υπό την
επίβλεψη και καθοδήγησή τους :
(α) Οι χοίροι, οι οποίοι παραμένουν ανεπιτήρητοι ή διαβιούν σε μη καταγεγραμμένες
εκτροφές μετά από δύο διαδοχικές ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις, σε διάστημα δύο
ημερών, των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για την περισυλλογή ή και καταγραφή από
τους κατόχους τους θανατώνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δεύτερη
ανακοίνωση.
(β) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή ή θανατώνονται οι χοίροι μη εμπορικών
χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε όλη την επικράτεια στις
οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων της παρ. 6 του άρθρου 6 της παρούσας
διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις συστάσεις των αρμόδιων αρχών στις απαιτήσεις
βιοασφάλειας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας.
(γ) Θανατώνονται οι χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων
οικογενειακού τύπου στις οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 6
διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 5, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται
μετά από την επιβεβαίωση κάθε κρούσματος ΑΠΧ.
(δ) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή οι χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών
εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, στις οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του
άρθρου 6 της παρούσας διαπιστώνεται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις βιοασφάλειας
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, σε περιοχές εντός των ζωνών προστασίας
και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται μετά από την επιβεβαίωση κάθε κρούσματος
ΑΠΧ.
(ε) Οδηγούνται σε άμεση σφαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Έκτακτης
Ανάγκης για την Αντιμετώπιση της ΑΠΧ, οι χοίροι μη εμπορικών χοιροτροφικών
εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε περιοχές εκτός ζωνών προστασίας και
επιτήρησης και οι χοίροι συστηματικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές εντός και εκτός
ζωνών προστασίας και επιτήρησης, στις οποίες κατόπιν επιτόπιων ελέγχων του άρθρου
6 της παρούσας διαπιστώνεται μη συμμόρφωση στις συστάσεις των αρμόδιων αρχών
στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 5.
2. Η θανάτωση και η υγειονομική ταφή των ανεπιτήρητων χοίρων διενεργείται σε
συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους της χώρας σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄64).
3. Οι κάτοχοι των χοίρων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (ε) της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, δεν δικαιούνται καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την κοινή
υπουργική απόφαση που αφορά στις οικονομικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις που
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προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου,
όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται
οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 27 του ν.
4235/2014 (Α΄32), καθώς και κάθε κύρωση που προβλέπεται από το ν.δ. 86/1969
«Δασικός Κώδικας» (Α΄ 7) και την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Άρθρο 9
Παράρτημα
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
Άρθρο 10
1) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
2) Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 758/68204/28.02.2020
υπουργική απόφαση (Β΄730).
----------.---------1456. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 81848 της 21/22.7.2021 «Σύσταση Ταμείου με την
επωνυμία “Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων”» (Β΄ 3267)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα 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).
2. Τον ν. 3912/2011 «περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα το άρθρο 4 του άρθρου δεύτερου.
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα το
άρθρο 12.
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. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
11. Την υπ’ αρ. 51875/7.05.2021 (Β’ 1867) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
12. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού
κινδύνου.
13. Την ανακοίνωση της Επιτροπής αριθ. 2020/C 91 I/01 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
με την ανακοίνωση αριθ. C (2020) 2215 final/3.4.2020.
14. 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» (Β’ 2857) (Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β΄ 2573) κοινής υπουργικής
απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.
15. Το υπό στοιχεία SA.62835 (2021/Ν) εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση
C(2021) 4318 final/ 11.06.2021).
16. Την υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση για την «Υλοποίηση
Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε» (Β’ 4880).
17. Την υπ’ αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί έγκρισης της ένταξης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου
«Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» (Κωδικός έργου:
2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).
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18. Την υπ’ αρ. 70332/24.6.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
19. Την υπ’ αρ. 48415/8.7.2021 εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
20. Την υπ’ αρ. 6059/13.7.2021 επιστολή του Προέδρου του Ταμείου Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
21. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού επιπλέον της προβλεφθείσας στην υπ’ αρ. 135912/30.12.2019
(Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΑΜΕΙΟ
Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ)»
1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Καταστατικού της
«Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ», εφεξής ΕΑΤ, που περιλαμβάνεται στο
άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4608/2019
«Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 66), Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ Εγγυοδοσίας
ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ», εφ’ εξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο
της ΕΑΤ.
2. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι να στηριχθούν οι Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει
την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της
συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου COVID-19 και μετά από αυτήν, στο πλαίσιο της
κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων
προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων
αυτών που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για σημαντικό
χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, τη διαταραχή
των αλυσίδων εφοδιασμού και τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της
επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου χορηγείται
χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εγγυοδοσίας
χαρτοφυλακίου νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με
επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (εφεξής ΕΧΟ) οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
3. Το Ταμείο δύναται, για την επίτευξη των στόχων του, να επενδύσει σε
χρηματοδοτικά μέσα εγγυήσεων στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται από τους ΕΧΟ
στους τελικούς αποδέκτες εγγυημένα νέα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση
της ρευστότητάς τους. Ο σχεδιασμός διαμορφώνεται στη βάση των τρεχουσών
συνθηκών ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19 και των
συνεπειών αυτής, που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά
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περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού
(Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)).
4. Κατά τον σχεδιασμό του χρηματοδοτικού μέσου διασφαλίζεται η τήρηση των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η
συμβατότητα με τα οριζόμενα στις ανακοινώσεις της Επιτροπής αριθ. 2020/C 91 I/01
και C(2020) 2215 final/3.4.2020 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 και των συνεπειών αυτής, όπως εκάστοτε
ισχύουν. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το υπό στοιχεία SA.62835 (2021/Ν) εγκεκριμένο
καθεστώς της ΕΕ (Ανακοίνωση C(2021) 4318 final/11.06.2021).
Άρθρο 2
Πόροι του Ταμείου
1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται ποσό εγγύησης ύψους είκοσι οκτώ
εκατομμυρίων (28.000.000) ευρώ, που αποτελείται από: α) χρηματοδοτική συνεισφορά
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους
δεκαεννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (19.600.000) ευρώ, β) χρηματοδοτική
συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (εφεξής
ΤΜΕΔΕ) προς την ΕΑΤ πόρων ύψους οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων
(8.400.000) ευρώ. Πόροι ύψους έως 1.800.000 ευρώ για την κάλυψη της επιχορήγησης
της προμήθειας εγγύησης προς τους δανειολήπτες, αποτελούν ενίσχυση που
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης του
κάθε δανειολήπτη, δεν αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του Ταμείου και δεν θα
πιστωθούν στο λογαριασμό του.
Κατά την πορεία υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης
δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο δύναται να επενδυθούν
πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (όπως, πρόσθετες ιδιωτικές,
ευρωπαϊκές, εθνικές) με ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Το ανωτέρω ποσό εγγύησης πιστώνεται συνολικά σε έντοκο τραπεζικό
καταπιστευματικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο Ταμείο στην
Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλο επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, επ’ ονόματι
της ΕΑΤ και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 7 της παρούσας (εφεξής
Συμφωνία Χρηματοδότησης).
Η χρηματοδοτική συνεισφορά προς την ΕΑΤ που αντιστοιχεί στο ΠΔΕ μετά και την
υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνει με μεταφορά από την ΕΑΤ των
σχετικών ήδη διαθέσιμων πιστώσεων στο πλαίσιο της ΣΑΕ 224/2 και σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση, στον ως άνω
αναφερόμενο λογαριασμό. Στον ίδιο λογαριασμό κατατίθεται και η χρηματοδοτική
συνεισφορά από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).
3. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων καθώς
και η διαχείριση αυτών καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις
τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική
Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

142

Άρθρο 3
Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου
1. Η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα διαχειριστή του Ταμείου, ήτοι τη
διαχείριση και λειτουργία του Ταμείου σύμφωνα με την παρούσα και τις παρ. 2 και 3
του άρθρου 4 του Καταστατικού της. Η ΕΑΤ εκπληρώνει τα εκτελεστικά της
καθήκοντα ως διαχειριστής του Ταμείου και ενεργεί με τον βαθμό επαγγελματικής
μέριμνας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και προσήκουσας επιμέλειας που
αναμένεται από επαγγελματικό φορέα, ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή
χρηματοδοτικών μέσων, υπέχουσα την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του Ταμείου.
2. Η ΕΑΤ κατά την εφαρμογή του Ταμείου υποχρεούται στη συμμόρφωση με το
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καλύπτουν τις κρατικές
ενισχύσεις, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία
σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤ
κατά την άσκηση των καθηκόντων της συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις
συμβάσεις της με τους ΕΧΟ. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της
διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης
συμφερόντων.
3. Η ΕΑΤ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, λειτουργεί επίσης ως πάροχος
εγγυήσεων. Συμβάλλεται με τους επιλεγμένους ΕΧΟ με σκοπό την υλοποίηση των
χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και διασφαλίζει, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και στη σχετική
πρόσκληση προς ΕΧΟ. Οι ΕΧΟ επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς, αναλογικές και
χωρίς διακρίσεις διαδικασίες, με αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.
4. Η ΕΑΤ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα εκτελεστικά καθήκοντα που της
ανατίθενται με την παρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά την
άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.
5. Η ΕΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων αυτών, αναλαμβάνει
υποχρεώσεις, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.
6. Η ΕΑΤ, σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων/επαληθεύσεων διαπιστωθεί
παρατυπία, μεριμνά για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων ή ανακτήσεων
των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών είτε σε επίπεδο ΕΧΟ
είτε και σε επίπεδο τελικού αποδέκτη, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία
Χρηματοδότησης και στο δίκαιο του Ανταγωνισμού.
7. Η ΕΑΤ διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να προβληθεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου
και του ΤΜΕΔΕ από οιονδήποτε καμία απαίτηση πέραν του ποσού που έχει δεσμευτεί
απ’ αυτήν στο Χρηματοδοτικό Μέσο.
Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής
1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της
υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων
του Ταμείου, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή.
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2. H Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη ως ακολούθως:
α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
β) ένα Εκτελεστικό Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και της Επενδυτικής
Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο εκπρόσωποι της
ΕΑΤ ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επίσης, δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
- ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
- ένα στέλεχος από το ΤΜΕΔΕ,
- ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΑΤ, με αρμοδιότητες
καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.
3. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής
Επιτροπής καθορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.
Άρθρο 5
Αμοιβές και δαπάνες διαχείρισης
1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα
καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές διαχείρισης, ως εξής: α) έως και τη λήξη του χρόνου
επιλεξιμότητας των δανείων, όπως αυτή καθορίζεται από 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 με την
ανακοίνωση αριθ. C (2020) 2215 final/3.4.2020 και ισχύει, βασική αμοιβή επί των
συνεισφορών που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο και αμοιβή επιδόσεων επί του
τμήματος της καταβληθείσας συνεισφοράς που έχει δεσμευτεί για εκκρεμείς συμβάσεις
εγγυήσεων, ήτοι για εκταμιευμένα δάνεια, και β) μετά την λήξη του χρόνου
επιλεξιμότητας των δανείων, αμοιβή βάσει των ποσών εγγύησης που έχουν δεσμευτεί
για την εγγύηση των υπό διαχείριση δανείων. Η μέθοδος υπολογισμού των αμοιβών
διαχείρισης και τα σχετικά ποσοστά περιλαμβάνονται στη Συμφωνία
Χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές διαχείρισης δεν δύναται να
ξεπερνούν τα όρια που ορίζονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
της ΕΑΤ.
2. Η πληρωμή των αμοιβών διαχείρισης της ΕΑΤ γίνεται από το κεφάλαιο του
Ταμείου ενώ λοιπές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου και δεν
συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΑΤ καταβάλλονται με τις διαδικασίες που
ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.
3. Η ΕΑΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία
θέτει στην διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν.
Άρθρο 6
Χρηματοδοτικά Μέσα και Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
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1. Η ΕΑΤ, με βάση τα αναφερόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει
την Επενδυτική Επιτροπή αναφορικά με τα χρηματοδοτικά μέσα που θα περιληφθούν
στο Ταμείο.
2. Οι ΕΧΟ επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις
διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, όπως ορίζεται στη Συμφωνία
Χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί
κρατικών ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα
χρηματοδοτικά προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.
3. Η ΕΑΤ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή τις προσκλήσεις προς τους ΕΧΟ, οι
οποίοι θα υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα, οι οποίες
περιλαμβάνουν και τα σχετικά κριτήρια επιλογής αυτών.
4. Οι ΕΧΟ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναφορών προόδου, όπως
αυτές προσδιορίζονται στις αντίστοιχες επιχειρησιακές συμφωνίες.
5. Οι ΕΧΟ υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις επαληθεύσεις και ελέγχους που
προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, καθώς και αυτούς που διενεργούνται
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
Άρθρο 7
Συμφωνία Χρηματοδότησης
1. Συνάπτεται Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, του ΤΜΕΔΕ και του οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι της
ΕΑΤ.
2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της
διαχείρισης των συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις
υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, τη χρήση των πόρων του Ταμείου και των
εσόδων λειτουργίας, τις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, την αμοιβή
διαχείρισης και τις λοιπές δαπάνες, την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου με τα
χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών μέσων αυτού, τα κριτήρια επιλογής των ΕΧΟ
και οι υποχρεώσεις αυτών, καθώς επίσης και τη διαδικασία λύσης της συμφωνίας και
εκκαθάρισης του Ταμείου.
Άρθρο 8
Διαδρομή ελέγχου
1. Η ΕΑΤ τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους πόρους
του Ταμείου του άρθρου 1 της παρούσας.
2. Οι ΕΧΟ οι οποίοι υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα βάσει σύμβασης, οφείλουν να
τηρούν επίσης ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο οποίος θα
λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων
που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
3. Οι φορείς εφαρμογής των χρηματοδοτικών μέσων (ΕΑΤ και ΕΧΟ) οφείλουν να
τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα
Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου, καθώς και να θέτουν αυτά στη διάθεση των
ελεγκτικών οργάνων.
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4. Οι ΕΧΟ και οι Τελικοί Αποδέκτες διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης
οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.
5. Η ΕΑΤ και οι ΕΧΟ δεν επιβάλλουν στους τελικούς αποδέκτες απαιτήσεις τήρησης
αρχείων πλέον των όσων είναι απαραίτητες για να τους διευκολύνουν στο να
εκπληρώνουν την υποχρέωση της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των εγγράφων.
Άρθρο 9
Τελικές Διατάξεις
Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1457. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 81858 της 21/22.7.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
135912/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Υλοποίηση
Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε” (Β’ 4880)» (Β΄ 3267)
Για άλλες τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης απ.. βλ. την υ.α. 56706/2020
«Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 135912/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής υπουργικής
απόφασης με τίτλο “Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΜΕΣΩ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.”» (Β΄
2143), ανωτ. αριθ. 373Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 «περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα 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).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
9. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
10. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β’ 1867) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
11. Την υπ’ αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί έγκρισης της Ένταξης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου
«Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» (Κωδικός
έργου:2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).
12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα στις αυξημένες
ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών της επιδημικής έκρηξης
της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την ανάσχεσή της.
13. Την υπ’ αρ. 70333/24.6.2021 εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
14. Το γεγονός ότι, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη επιπλέον της
προβλεφθείσας στην τροποποιούμενη υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παρ. 1.7 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56706/3.6.2020
(Β’ 2143) και 57281/4.6.2020 (Β’ 2187) όμοιες αποφάσεις προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. δύναται να χρησιμοποιήσει
εντός του έτους 2021 μέρος των ως άνω πόρων μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα εννέα
εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 19.600.000) για την εκπλήρωση του σκοπού του
υπό σύσταση ταμείου με την επωνυμία ’’Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων”».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.
135912/30.12.2019 απόφαση.
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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----------.---------1458. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4819 της 22/23.7.2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για
τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και
2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά
προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α΄ 129)

…
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 118
Παρατάσεις προθεσμιών
1. Το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 32Α
Σε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω
παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής
μονάδας, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν προς τον υπόχρεο
φορέα καταβολής της αποζημίωσης, με κοινοποίηση στην αρχή που κήρυξε την
απαλλοτρίωση, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης
και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης
μέχρι και τις 31.12.2024. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα
καταβολής αποζημίωσης με απόφασή του, μόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή της
αποζημίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της δικαστικώς
καθορισθείσας τιμής της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) τροποποιείται, προκειμένου να
παραταθεί η ισχύς των εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.
2508/1997 (Α’ 124) για τις περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης, και
διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες είτε τις
προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελος για τη
χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997, η οποία για τις
περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεμείς διαδικασίες
για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. 6 του
άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 8.8.2022, υπό την
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προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση η
πολεοδομική μελέτη.»
3. Η καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) για την
εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής παρατείνεται και το άρθρο 86
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου) για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις περιοχές
της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018,
ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος». Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται να υπογράψει
σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία
παράδοσης του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2022. Για την υλοποίηση του έργου αυτού
εφαρμόζεται η περ. α’ της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).»
4. Στο άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εφόσον η
προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά σε δημόσιο ή δημοτικό φορέα, μπορεί να επιβάλλεται,
ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις, αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών για ορισμένες χρήσεις είτε σε όλη
την περιοχή του σχεδίου είτε σε μέρος αυτής, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
5. Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4512/ 2018 (Α’ 5), ως προς τον χρόνο
επιτρεπόμενης συνέχισης της λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα κατά τα ανωτέρω πέντε (5) έτη αυξάνονται σε δέκα (10) έτη στη λατομική
περιοχή, εφόσον πρόκειται για λατομεία τα οποία έχουν κοινά όρια με λατομικούς
χώρους λατομικής περιοχής και διενεργείται συνεκμετάλλευση με αυτούς, ώστε να
αυξηθούν τα απολήψιμα αποθέματα αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής».
6. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) ως προς τον χρόνο
παράτασης της προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των ειδικών
χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:
«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους
λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη
γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των
εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.»
7. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018, ως προς
τον χρόνο παροχής της γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, τροποποιείται
ως εξής:
«ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων
προϋποθέτει τη διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο τους, ήτοι την κύρια μελέτη, τη
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στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο κοινής υπουργικής
απόφασης, από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εισαγωγή του θέματος σε αυτό.»
8. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο παράτασης
της προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των περιφερειακών
χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:
«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους
λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη
γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των
τριάντα (30) μηνών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από σχετική εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας.»
9. (Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/ 2021 (Α΄ 44),
ανωτ. αριθ. 1206, ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83
του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή).
…
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 145
Κάλυψη οργανικών θέσεων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7
του ν. 4643/2019
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4643/2019, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες
περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,
η μετακίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο
εταιρειών μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία
υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την
εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από αυτήν.».
…
ΜΕΡΟΣ Ι’:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 172
Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις
λουτρικές εγκαταστάσεις
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1. Κατά τη χρονική περίοδο από τη θέση σε ισχύ του παρόντος μέχρι και την
31η.10.2021, ως ναυαγοσώστης νοείται και ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής
εκπαίδευσης που είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό σπουδών από αυτήν, σύμφωνα
με το π.δ. 71/2020 (Α’ 166).
2. Ο ναυαγοσώστης της παρ. 1 απασχολείται:
α) στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7
του π.δ. 71/2020.
β) στις λουτρικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.
71/2020, στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τουλάχιστον δύο
ναυαγοσωστών, υπό την προϋπόθεση ότι, ο αριθμός των ναυαγοσωστών που είναι
εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή, ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις
εκατό (50%) του προβλεπόμενου. Εφόσον δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός
στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο. Ειδικότερα, στις λουτρικές εγκαταστάσεις
στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τριών (3) ναυαγοσωστών,
προσλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ναυαγοσώστης εφοδιασμένος με άδεια από
Λιμενική Αρχή.
3. Στον προβλεπόμενο αριθμό ναυαγοσωστών της περ. β’ της παρ. 2 δεν
προσμετρώνται ο συντονιστής-επόπτης, καθώς και ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης
στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ’ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του
π.δ. 71/2020.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 173
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------1459. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4820 της 23/23.7.2021 «Οργανικός Νόμος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130)
…
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Άρθρο 189
Ορισμός Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του άρθρου 11 του ν. 4314/2014
(Α’ 265), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.)
του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής: Μηχανισμός), που συστάθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας (L 57). Για τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διαδικασίες και η μεθοδολογία
που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4314/2014, κατάλληλα προσαρμοσμένες
στις ανάγκες του Μηχανισμού.
…

Άρθρο 194
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - Τροποποίηση της παρ. 2 του
άρθρου 271 του ν. 4738/2020
(Προστίθεται νέο εδ. στην παρ. 2 του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ.
αριθμ. 854 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η παρ. αυτή)
Άρθρο 195
Τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας - Προσθήκη άρθρου 280Α στον ν. 4738/2020
(Προστίθεται άρθρο 280Α στον ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ. αριθμ. 854)
Άρθρο 196
Αξιολόγηση Επιλεξιμοτήτων
1. Με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου
Ανάκαμψης Υπουργού, ορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων
των επενδύσεων, όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, εξωστρέφεια,
ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων,
καθώς και καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, που δανειοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Εκδόθηκε η υ.α. 120535 ΕΞ 2021/2021 «Κριτήρια αξιολόγησης της
επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521), κατωτ. αριθ. 1583.
2. Ο αρμόδιος για την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργός, κατόπιν
εισήγησής της, δύναται, για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων.
να εκδίδει δημόσια πρόσκληση για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι
συνεργάζονται με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που
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εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Στην πρόσκληση ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι που πληρούν οι αξιολογητές,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με την κατάρτιση του καταλόγου
και την εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων.
Άρθρο 197
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης είναι δυνατή η χρηματοδότηση
επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτόν το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από
τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό,
δύναται να συνάπτει συμβάσεις με: (α) την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και (β) με πιστωτικά ιδρύματα
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε δημόσια πρόσκληση,
την οποία εκδίδει ο ανωτέρω Υπουργός, ύστερα από εισήγηση της ανωτέρω υπηρεσίας.
2. Με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου
Ανάκαμψης Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας,
ορίζονται η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα,
οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις,
εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια και ο τρόπος ελέγχου της επιλεξιμότητας των
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και ορίζονται η διαδικασία, οι όροι ανάθεσης και τα κριτήρια
ανάθεσης σε αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 8, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Με την ίδια ως άνω απόφαση δύνανται να εξαιρούνται από τη διαδικασία
της ανάθεσης σε αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 8, οι ευρωπαϊκοί
χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Εκδόθηκε η υ.α. 120536 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης
κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας
χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του
τρόπου ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας,
των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των
επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522), κατωτ. αριθ. 1584.
Άρθρο 198
Σώρευση ενισχύσεων
Τα επενδυτικά σχέδια που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος
δανειακής στήριξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύναται να
υπαχθούν, πριν ή μετά την έγκρισή τους για δανειοδότηση, και σε άλλο καθεστώς
κρατικών ενισχύσεων ή καθεστώς «ήσσονος σημασίας» (de minimis), με τους
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά. Το ποσό της
ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη δανειακή στήριξη, υπολογισμένο σε όρους ακαθάριστου
ισοδύναμου επιχορήγησης, αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση χορηγείται για
τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη ένταση ή το
ανώτατο ποσό ενίσχυσης που ορίζεται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ)
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αριθμ. 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 για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 187)
(ΓΑΚ) ή στην οικεία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 199
Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση και υλοποίηση των
έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών της κεντρικής
διοίκησης που έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση και έγκαιρη υλοποίηση των
έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
εξαιρουμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, το
Υπουργείο Οικονομικών δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) που δεν
δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) άτομα, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280).
Οι ως άνω υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται με διαπιστωτική πράξη
του αρμόδιου για το Ταμείο Ανάκαμψης Υπουργού.
2. Η διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και δύναται
να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την
εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους
ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 38 του ν. 4765/2021.
3. Το αντικείμενο της σύμβασης του προσωπικού της παρ. 1 αφορά στην υλοποίηση
και εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου
Ανάκαμψης Υπουργού, το προσωπικό δύναται να τοποθετείται στις υπηρεσίες των
Φορέων Κεντρικής Διοίκησης. Με όμοια απόφαση το ως άνω προσωπικό δύναται να
μετακινείται σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε αρχικά
μεταξύ αυτών που καθορίζονται με τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 1, εφόσον
υφίσταται σχετική ανάγκη για την εκτέλεση των έργων του Ταμείου. Για το ως άνω
προσωπικό εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).
4. Για την άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών που έχουν
επιφορτιστεί με την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας δύνανται να αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του
Υπουργείου Οικονομικών και των Υπουργείων προέλευσης και υποδοχής, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς να απαιτείται απόφαση ή
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης, με
την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Η διάρκεια των
αποσπάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρία (3)
έτη. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των
αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους
και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον Φορέα υποδοχής. Ο χρόνος της απόσπασης
λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο
υπάλληλος ανήκει οργανικά. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται πριν από τη λήξη
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της για υπηρεσιακούς λόγους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση
αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου,
κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.
Άρθρο 200
Προσυμβατικός έλεγχος - Παρακολούθηση της διαδικασίας προετοιμασίας και
κατάρτισης συμβάσεων
1. Για την επιτάχυνση του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των σχεδίων
συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο
Πρόεδρος του αρμόδιου κλιμακίου προσυμβατικού ελέγχου μπορεί, ύστερα από
αίτημα της αναθέτουσας αρχής, να ορίζει τον εισηγητή για τον προσυμβατικό έλεγχο
σε φάση προγενέστερη της αποστολής του φακέλου της υπόθεσης στο Δικαστήριο για
την άσκηση του ελέγχου του. Στην περίπτωση αυτή ο εισηγητής έχει πλήρη πρόσβαση
σε κάθε στοιχείο της προδικασίας της κατακύρωσης και μπορεί να ζητεί να
ενημερώνεται για ό,τι κρίνει αναγκαίο προς προετοιμασία της εισήγησής του.
2. Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ζητεί από το αρμόδιο κλιμάκιο να ασκεί
προσυμβατικό έλεγχο μέχρι τρεις (3) φορές όταν ολοκληρώνεται ορισμένη μόνο φάση
της προδικασίας, όπως υπογραφή της διακήρυξης, δημοσιεύσεις, προκαταρκτική
εξέταση προσφορών και τεχνικές ή οικονομικές αξιολογήσεις των προσφορών, εφόσον
κρίνει ότι λόγοι ασφάλειας του δικαίου επιβάλλουν να μην συνεχισθεί η διαγωνιστική
διαδικασία χωρίς να έχει προηγουμένως διαγνωσθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η
νομιμότητα των πράξεων που συνθέτουν την ανωτέρω φάση.
3. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορεί, ύστερα από αίτημα του Υπουργού
Οικονομικών, να ορίζει μέχρι είκοσι (20) παρέδρους ή εισηγητές του δικαστηρίου για
την άσκηση ελεγκτικών καθηκόντων εντός της εκτελεστικής λειτουργίας κατά τη
διαδικασία προετοιμασίας συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δικαστικοί αυτοί λειτουργοί ασκούν τα ελεγκτικά
τους καθήκοντα στο πλαίσιο πενταμελών επιτροπών, τα μέλη των οποίων ορίζονται
από τον αρχαιότερο από τους δικαστικούς λειτουργούς που όρισε ο Πρόεδρος. Τα
καθήκοντα των ανωτέρω επιτροπών συνίστανται στη διαρκή παρακολούθηση της
διαδικασίας προετοιμασίας και κατάρτισης των συμβάσεων, προκειμένου να
προλαμβάνονται νομικά σφάλματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση ή
ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η απασχόληση των δικαστικών λειτουργών
για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών δεν ασκείται εις βάρος των κυρίων δικαστικών
τους καθηκόντων, είναι ενιαύσια, και παρέχει δικαίωμα λήψης επιμισθίου, το ύψος του
οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
Άρθρο 201
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η διενέργεια των ελέγχων των δράσεων του Μηχανισμού
δύναται να ανατεθεί στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., ανάλογα με
τους στόχους και το αντικείμενο του εκάστοτε ελέγχου.
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2. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής των φορέων αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύνανται τα αρμόδια τραπεζικά ιδρύματα
να επιλέγουν αξιολογητές που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του
αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού.
Με την ίδια ως άνω απόφαση δύνανται να εξαιρούνται από τη διαδικασία της παρούσας
οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Άρθρο 202
Παρατάσεις προθεσμιών σχετικά με το ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την περ. α΄ παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την περ. β΄ παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την περ. γ΄ παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634)
4. (Τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες η παρ. 3.α του έβδομου άρθρου της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθμ. 634)
Άρθρο 204
Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων
1. Παρατείνεται μέχρι τις 20 Ιουλίου 2021, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για την αποστολή από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
2. Παρατείνεται μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2021, η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για την αποστολή από το Ελεγκτικό Συνέδριο
της Έκθεσής του (Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και αξιοπιστίας του Απολογισμού,
Ισολογισμού και των Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού
έτους 2020, στο Υπουργείο Οικονομικών.
3. Παρατείνεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021, η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου
167 του ν. 4270/2014, για την εισαγωγή από τον Υπουργό Οικονομικών του
Απολογισμού, Ισολογισμού και των Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του
οικονομικού έτους 2020, μαζί με τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη Βουλή
για κύρωση. Η εισαγωγή του προηγούμενου εδαφίου πρέπει πάντως να προηγείται της
ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19
Άρθρο 205
Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης
Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) κατωτ. αριθ. 1734,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της
υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από
τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται έως την
31η.3.2022.»
«Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον
εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός των
τελευταίων ενενήντα (90) ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον
προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους,
αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον
υφίστανται.» Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον
εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν.
4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η
υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021.
Στο εντός «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκαν οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός του
τελευταίου εξαμήνου» από τις λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων
ενενήντα (90) ημερών» και το εδ. αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του ως
άνω από την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247), κατωτ. αριθ. 1709.
«Άρθρο 206
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
1.α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται
υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών,
δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με
αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό), ήτοι:
(α) Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, Κέντρα
Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας και Ελάχιστες Μονάδες
Ιατρικής Αποκατάστασης του άρθρου 15 του π.δ. 395/1993 (Α΄ 166).
(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία του άρθρου 30 του
ν. 2072/1992.
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(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β΄ 825).
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995
(Α΄213).
(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α΄271).
(στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16), στις οποίες
φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.
(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β΄ 4898).
(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.
(θ) Ειδικά Ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄2).
(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β΄ 1397).
(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β΄
789).
(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία
(ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄235), και
(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
1.β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, κάθε νεοεισερχόμενος
φιλοξενούμενος στις ανωτέρω κλειστές μονάδες και στις μονάδες των περ. β΄ και γ΄
και κάθε ωφελούμενος στις ανωτέρω λοιπές ανοιχτές μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να
έχει πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19 και να ολοκληρώσει τον εμβολιαστικό κύκλο σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Από την υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα πρόσωπα, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες από
τις δομές της περ. α΄ της παρ. 1.α.
2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται
υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό,
παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και
δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές,
νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας), καθώς και στα
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου
καταλαμβάνει και τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των
Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς
και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των
Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που
διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε
πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
Για την δυνατότητα πρόσληψης, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος άρθρου,
από φορείς, το προσωπικό των οποίων εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του
κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και
από φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν προσωπικό το
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οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της
παρ. 7 του παρόντος άρθρου, α) παραϊατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και
υποστηρικτικού προσωπικού μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην
ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) και
β) ιατρικού προσωπικού μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού
ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), προκειμένου να
διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία τους και για λοιπές ρυθμίσεις, βλ. το άρθρο
50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), κατωτ. αριθ. 1534.
Για την δυνατότητα των διοικήσεων των δομών υγείας και φορέων της παρ. 2
του παρόντος άρθρου και των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που
απασχολούν προσωπικό το οποίο εμβολιάζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, να προβαίνουν, κατά
παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με
αιτιολογημένη απόφασή τους, στην κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από
τη θέση σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού
προσωπικού και υποστηρικτικού προσωπικού, με τη σύναψη συμβάσεων
προμήθειας των σχετικών υπηρεσιών και για λοιπές ρυθμίσεις, βλ. το άρθρο 51
ιδίου άνω ν. 4825/2021.
3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που
παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή
εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας
προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε
βαθμίδας, με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό
πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε
νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.
4. «Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για
διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους
λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.» Οι λόγοι υγείας του
πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική
περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
πανεπιστημιακούς ιατρούς. Ειδικώς τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να
υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που
σχετίζεται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως
οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να εξαιρούνται από την
υποχρέωση εμβολιασμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και
κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές του δεύτερου εδαφίου.
Το εντός «» πρώτο εδ. της παρ. 4 τροποποιήθηκε ως προς την ισχύ του
πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και
διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4872/2021
(Α΄ 247), κατωτ. αριθ. 1709.
5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄95) με
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον
αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης
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εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄256), ή βεβαίωσης θετικού
διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ΄ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298)
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του
πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄118),
τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου.
6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους
εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει
την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του
εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και
στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει
να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, με
εξαίρεση τους φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη
μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου
πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο
χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες
συνέπειες:
α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την
έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα
επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό
διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την
πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια
απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση της
πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του
εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον
προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της
εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του
παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον
εργοδότη που απασχολεί προσωπικό ή παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους κατά
παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: βα) δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε
περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Υπόχρεο
εργοδότη, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, συνιστά κάθε εργοδότης για το
σύνολο του προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε αυτόν
ή το απασχολούμενο σε αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης
προσωπικό. Κατ΄ εξαίρεση, υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών-εργολάβοι
για το προσωπικό που απασχολούν σε δομές ή και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
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γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δομές που εντάσσονται στο πεδίο
εφαρμογής του παρόντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ και, β) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε
επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω
δομές, κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:
γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία της
βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,
γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ν. 3892/2010
(Α΄ 189), και
γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.
Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν στην
εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι
οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με το παρόν. Η
παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με
διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για παραβάσεις που τελούνται από
τη δημοσίευση του παρόντος.
δ) Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων
κάθε μαθήματος, καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και των
Κολλεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων
υποχρεούνται να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε
είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,
των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών υγείας.
7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι
κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η
διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν
προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την
υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και
προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με
την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να
καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος και τα αρμόδια όργανα
ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των
παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και
είσπραξης διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης των
κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία
απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται
άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4.»
«8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.12.2021.».
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Στο άρθρο 206,
-που είχε συμπληρωθεί και τροποποιηθεί από τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου
36 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), κατωτ. αριθ. 1541,
-α) τροποποιήθηκε η περ. α΄ της παρ. 1α ώστε να μην καταλαμβάνονται από
αυτήν τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, τα οποία προβλέπονται ρητά
στην περ. ια΄ της παρ. 1α, β) αντικαταστάθηκε στην περ. β΄ ο όρος «ειδικές
ανάγκες» από τον όρο «αναπηρία», γ) τροποποιήθηκε η περ. στ΄ της παρ. 1α
προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της και οι ανοικτές δομές των
Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), δ)
τροποποιήθηκε η παρ. 1β, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι ως νεοεισερχόμενοι στις
δομές της παρ. 1α νοούνται και οι ωφελούμενοι των ανοικτών δομών, να
προβλεφθεί ότι κάθε νεοεισερχόμενος στις δομές της παρ. 1α αρκεί να έχει
πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού, και να εξαιρεθούν
από την υποχρέωση εμβολιασμού οι νοσηλευόμενοι στις μονάδες της περ. α΄ της
παρ. 1α, ε) τροποποιήθηκε η παρ. 2 με την προσθήκη του προσωπικού των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στο υποχρεωτικά εμβολιαζόμενο
προσωπικό, στ) προστέθηκε τρίτο εδ. στην παρ. 4, ζ) προστέθηκαν οι λέξεις «ή
παρέχει υπηρεσίες σε ωφελούμενους» στην περ. β΄ της παρ. 6, μετά τη φράση «Στον
εργοδότη που απασχολεί προσωπικό» και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου
στο σύνολό του από το άρθρο τεσσαρακοστό του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ.
αριθ. 1589Α.
Η δε παρ. 8 αυτού τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία της επαναξιολόγησης
και διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 94 του ν.
4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634.
Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) κατωτ. αριθ. 1734,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί
επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, παρατείνεται έως την
31η.3.2022.»
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/2021 «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής
από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (Β΄ 3794), κατωτ. αριθ. 1506.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/2021 «Παρακολούθηση και τρόπος
ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3959), κατωτ. αριθ. 1525.
Βλ. και την υ.α. 119847/ΓΔ6/2021 «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β’ 4406), κατωτ. αριθ. 1568.
Άρθρο 207
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να
προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω
άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων,
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει
τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού
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δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή
καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 και υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις και όρους:
α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του παρόντος οφείλει κατά
τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει:
αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπουκατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή
βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή
ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η
συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,
αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπουκατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020
(Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη
της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.
β) Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεν
δύναται να διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις
(3) μήνες ακόμα.
Άρθρο 211
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.
2. Ειδικά η ισχύς της Πρώτης Ενότητας αρχίζει, όπως ορίζεται στο άρθρο 167 του
Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
-----------.----------
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1460. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 809 της 23/23.7.2021
«Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή
των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου
2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3274)
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).
3. Τις διατάξεις των παρ. 8α, 8β και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως ισχύουν.
4. Τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90),
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4738/2020 (Α’ 207).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
14. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
15. 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. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
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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).
16. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, του άρθρου 14 και
του άρθρου 41 αυτού.
17. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).
18. Την υπό στοιχεία 78288 ΕΞ 2021/30.06.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση των μέτρων
του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020
(Α’ 104)» (Β’ 2831).
19. 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 υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β’ 2269), Α. 1243/2020 (Β’ 4914),
Α. 1253/2020 (Β’ 5180), Α.1264/2020 (Β’ 5345), Α.1050/2021 (Β’ 956) Α. 1168/2021
(Β’ 3579) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
20. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021/11.01.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και
προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που
λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 37).
21. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021/23.02.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «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).
22. Την υπό στοιχεία Α.1057/2021/18.03.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και
προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων
εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών
χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1069).
23. Την υπό στοιχεία Α.1058/2021/18.03.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και
προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που
λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 1072).
24. Την υπό στοιχεία Α. 1139/2021/23.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική
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απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Ιούνιο 2021» (Β’ 2738).
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.04.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των
εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1613).
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 500/26.05.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των
εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2225).
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 615/30.06.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και
ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των
εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μάϊου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2830).
28. Την από 23.07.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
29. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και λεπτομερούς εφαρμογής
των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη
ή μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων κατά τον μήνα Ιούνιο 2021, κατ’ επιταγή νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
30. Την υπό στοιχεία οικ. 2/90252/21.07.2021 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, το ύψος της οποίας δεν
είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, διότι εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα. Η δαπάνη αυτή 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 1023711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»:
α) προς τον ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς
χωρίς νομική προσωπικότητα», για τους δικαιούχους που αφορούν σε φυσικά
πρόσωπα, από τον οποίο θα διενεργηθεί η πληρωμή και
β) προς τον ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς
σκοπούς», για τους δικαιούχους που αφορούν σε νομικά πρόσωπα, από τον οποίο θα
διενεργηθεί η πληρωμή. Επιπρόσθετα, προκαλείται δαπάνη που αφορά στα συναφή
τραπεζικά έξοδα, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα και θα εξυπηρετηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001
«Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες» του προαναφερόμενου ειδικού φορέα,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
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1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι
λεπτομέρειες της προκαταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα
μηνός Ιουνίου 2021, για τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 των
υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β’ 37) και Α.1030/2021 (Β’ 702), καθώς και από την παρ. 1
του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β’ 1069) και Α.1058/2021 (Β’ 1072)
κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1139/2021 (Β’ 2738)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
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 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
Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους
1. Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με
τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:
α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα
Ιούνιο 2021:
i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά
πρόσωπα και
ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, 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,
β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%,
ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.
Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των
δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του
δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.
2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Ιούνιο 2021 διενεργείται
στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του
μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα Μάιο 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β’ 37), 1030/2021 (Β’ 702), 1057/2021 (Β’ 1069),
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1058/2021 (Β’ 1072), ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225) και ΓΔΟΥ 615
(Β’ 2830) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού
και του Υφυπουργού Οικονομικών και της υπό στοιχεία Α.1139/2021 (Β’ 2738)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή
εργασιών στην ΑΑΔΕ.
γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση είτε δικαιούχος απαλλαγής της
υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος είτε δικαιούχος απαλλαγής από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος βάσει των ΚΑΔ που
περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ και Πίνακα Β’ αντιστοίχως της υπό στοιχεία
Α.1139/2021 (Β’ 2738) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.
ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Ιούνιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του
μισθωτή ή συζύγου/έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης.
στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Ιούνιο, ενός
τουλάχιστον γονέα με τέκνο - εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του,
Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση
μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Ιούνιο
2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.
3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Ιούνιο 2021, πραγματοποιείται
σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία
με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet
της ΑΑΔΕ.
5. 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 Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον
αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.
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6. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου
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 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. 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. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στη
ΔΙΑΣ Α.Ε.
7. 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 Α.Ε. και λογιστικοποιούνται ως έσοδα
του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε.
ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.
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 συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 5 του παρόντος άρθρου,
γ) 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. 6 του
παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
10. 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.
Άρθρο 3
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Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών
1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Ιούνιο
εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου
2 της παρούσας, υποχρεούται να 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 τροποποίησή της με τις
υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180),
Α.1264/2020 (Β’ 5345), Α.1050/2021 (Β’ 956) και Α. 1168 (Β’ 3579) αποφάσεις του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 27.08.2021.
2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid»
μηνός Ιουνίου σε σχέση με το μήνα Μάιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η
διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με την
απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής
υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400/20.04.2021 (Β’ 1613).
Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 1056/2021 «Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των
υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225),
ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ
872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργού Οικονομικών» (Β’ 5423), κατωτ. αριθ. 1668.
3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον
μήνα Ιούνιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για
τον μήνα Μάιο θα καθοριστεί με νέα απόφαση.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.-----------1461. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ.
1903/194939 της 22/23.7.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/95» (Β’ 3275)
(Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 3496/31.7.2021)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144),
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β) της παρ. 2 του άρθρου 62, και του προτελευταίου εδαφ. της παρ. 46 του άρθρου 64
του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
γ) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281),
δ) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
στ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 138),
ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2),
η) της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 3374),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 181),
ι) 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.)» (B’ 4738).
ια) της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
ιβ) της 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
εδαφ. της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και με την υπό στοιχεία
5294ΕΞ2020/ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
2. α) Τα άρθρα 22 και 26 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών
υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) Την υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και
Ελέγχου
Κοινοτικών
Ενισχύσεων
Προσανατολισμού
και
Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β΄ 1205).
3. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L
347/20-12- 2013) «Για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ)
1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου».
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β) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/2012-2013) «Σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ)
165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του
Συμβουλίου».
γ) (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «Για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής».
δ) (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (L 190/15-7-2016) «Για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα».
ε) (Ε.Ε) 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ
58/28.02.2018) «Για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό Μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα
και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές
δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των
κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) 555/2008, (ΕΚ) 606/2009 και (ΕΚ) 607/2009 και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».
στ) (Ε.Ε) 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L
58/60/28.02.2018) «Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων
και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του
κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».
ζ) (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής (L 140/4-5-2020) «Σχετικά με προσωρινά έκτακτα
μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής
της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της
πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν», όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/95.
η) (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 δεδομένων».
4. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργική απόφαση «Θέσπιση των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
1308/2013, (Ε.Ε) 2018/273 και (Ε.Ε) 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του
αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645). 5. Την υπ’ αρ. 2453/235950/20-9-2019
υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
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Καν. (ΕΕ) 2018/273 και του Καν. (ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής,
επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα.».
6. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα
Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013
του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Την εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε της παρ.
5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
8. Την Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του
Υπουργείου Οικονομικών.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
συνολικού ύψους 4.950.000 €, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την
υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ»
συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ
082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ (Κωδικός έργου 2020ΣΕ08220005), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την
υλοποίηση του μέτρου στήριξης που αφορά στην απόσταξη οίνου σε περίπτωση
κρίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592 της
Επιτροπής (εφεξής «πρόγραμμα»). Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και
κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης
Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι
αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων, λεπτομερειών εφαρμογής
του προγράμματος και σχετικών εγκυκλίων, για την τελική κατάταξη των αιτήσεων
των εν δυνάμει δικαιούχων στο σύνολο της χώρας βάσει της βαθμολογίας των
κριτηρίων προτεραιότητας, μετά την έγκριση της επιλεξιμότητας της αίτησης και των
λοιπών στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, καθώς και την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων έγκρισης ή
απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.
2. To Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για: α) την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία της
ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αιτήσεων για την απόσταξη οίνου από τους
ενδιαφερόμενους, β) την υλοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αυτές
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διατυπώνονται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, γ) την
αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της κατάταξης των
αιτούντων ανάλογα με τη βαθμολόγησή τους και σύμφωνα με τα κριτήρια
προτεραιότητας, δ) τη διαχείριση της λειτουργίας της ενημέρωσης των αιτούντων
όποτε απαιτείται και ε) την έγκαιρη αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων των απαιτούμενων αναφορών.
3. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ (ΠΚΠΦΠκαιΦΕ), μέσω των υπαλλήλων που θα οριστούν ως
αρμόδιοι από τον Προϊστάμενό τους, συμμετέχουν στην εισαγωγή των
δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου του ΥΠΑΑΤ, στη
διόρθωση των στοιχείων των εγκεκριμένων αιτήσεων σύμφωνα με το πρακτικό
ελέγχου και την έκθεση εξέτασης δείγματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού
Χημείου του Κράτους, στην έγκριση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων, στην
αποστολή φακέλου πληρωμής και τυχόν ευρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων
στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι
αρμόδιες για τον διοικητικό έλεγχο ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα
(υποβολή δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση
βιβλίων εισερχομένων και εξερχομένων κ.α), για τον επιτόπιο έλεγχο πριν την έγκριση
της αίτησης ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων, για τον έλεγχο των αποθεμάτων
(δεξαμενές, βιβλία αποθήκης) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας,
για την εξέταση των ενστάσεων και για την έκδοση συνοδευτικού εγγράφου κατά την
έξοδο του από τον χώρο αποθήκευσης.
5. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι επίσης αρμόδιος
για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, την καταβολή της ενίσχυσης, τους
ελέγχους εποπτείας, τον προσδιορισμό και την ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
6. Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δια των κατά
τόπους αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών και η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
δια των κατά τόπους αρμοδίων Τελωνειακών Υπηρεσιών, της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες παραλαβής του προς
απόσταξη οίνου στα oινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας και στα αποσταγματοποιεία,
ως και για τις διαδικασίες αποστολής και παράδοσης στα oινοπνευματοποιεία Β΄
κατηγορίας της, παραγόμενης στα αποσταγματοποιεία, ακατέργαστης αιθυλικής
αλκοόλης. Επιπλέον, είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο
των περαιτέρω διαδικασιών που θα λάβουν χώρα στα οινοπνευματοποιεία Β΄
κατηγορίας και στα αποσταγματοποιεία. Ειδικότερα, οι διαδικασίες αυτές αφορούν
στον έλεγχο, στη δειγματοληψία και στην εργαστηριακή εξέταση των προς απόσταξη
οίνων (ως πρώτων υλών) στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας και στα
αποσταγματοποιεία, τη δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση της παραγόμενης
ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και τη δειγματοληψία και την
εργαστηριακή εξέταση της παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης
(ουδέτερης) στα οινοπνευματοποιεία Β΄ κατηγορίας, συντασσόμενων των
προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, διοικητικών εγγράφων και παραστατικών. Οι
αρμοδιότητες των κατά τα ανωτέρω Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αφορούν επίσης, κατά
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περίπτωση, τους σχετικούς ελέγχους και διατυπώσεις κατά τη μεταφορά, παραλαβή,
αποθήκευση, παράδοση και διάθεση της αιθυλικής αλκοόλης, όπως οι έλεγχοι αυτοί
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 3
Στόχοι του Προγράμματος
1. Το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης αφορά στην
αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα για
λόγους που σχετίζονται με την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:
α) την απομάκρυνση από την αγορά ορισμένων ποσοτήτων οίνου, που δεν διατίθενται
στο εμπόριο και δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν,
β) την αποσυμφόρηση των οινοποιείων ενόψει της νέας αμπελουργικής περιόδου
προκειμένου να είναι σε θέση να απορροφήσουν τη νέα σταφυλική παραγωγή,
γ) βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του αμπελοοινικού τομέα.
2. Οι ποσοτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η απομάκρυνση από την αγορά
ιδιοπαραγόμενων οίνων που βρίσκονται σε δεξαμενές, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της συνολικής παραγωγής οίνου της αμπελοοινικής περιόδου 2020-2021. Οι
κατηγορίες οίνων που διατίθενται προς απόσταξη είναι οι κάτωθι:
α) οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη,
β) οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ),
γ) οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ),
δ) γλυκείς οίνοι.
3. Συγκεκριμένα οι οινοπαραγωγοί για να παραδώσουν, προς απόσταξη, ποσότητα
οίνου της παραγωγής τους, η οποία βρίσκεται σε δεξαμενή/ές, σε νομίμως λειτουργούν
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο, υπό τους όρους που
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 και στις σχετικές αποφάσεις,
το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν.
2960/2001, στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος, συνάπτουν ένα ή
περισσότερα συμφωνητικά απόσταξης (Υπόδειγμα 1) δηλώνοντας κατά κατηγορία
οίνου τις ποσότητες προς απόσταξη.
Κάθε συμφωνητικό ανταποκρίνεται σε μία κατηγορία οίνου και κατά περίπτωση σε
μία κατηγορία χρώματος και αλκοολικού τίτλου. Σε περίπτωση απόσταξης οίνου
διαφορετικών κατηγοριών, χρώματος και αλκοολικού τίτλου συνάπτονται διαφορετικά
συμφωνητικά. Οι κατηγορίες οίνου αναγράφονται στην παρ. 2.
Αναλυτικά, για τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη κάθε συμφωνητικό
ανταποκρίνεται σε μία κατηγορία χρώματος και αλκοολικού τίτλου.
Για τους οίνους ΠΓΕ ανταποκρίνεται σε μια κατηγορία χρώματος και για του οίνους
ΠΟΠ και γλυκείς οίνους συνάπτεται ένα συμφωνητικό για το κάθε ένα.
Ενδεικτικά παρατίθενται παραδείγματα:
α) Όταν ο οίνος που πρόκειται να διατεθεί προς απόσταξη, από τον εν δυνάμει
δικαιούχο, ανήκει στην κατηγορία οίνου χωρίς γεωγραφική ένδειξη, χρώματος λευκού
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αλλά μία ποσότητα έχει αλκοολικό τίτλο 11% και μία άλλη ποσότητα 12%, τότε
συνάπτονται δύο διαφορετικά συμφωνητικά απόσταξης για κάθε διαφορετικό
αλκοολικό τίτλο. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου συντάσσεται ένα
συμφωνητικό απόσταξης για τον οίνο χωρίς γεωγραφική ένδειξη χρώματος λευκού και
αλκοολικού τίτλου 11% και ένα συμφωνητικό απόσταξης για τον οίνο χωρίς
γεωγραφική ένδειξη χρώματος λευκού και αλκοολικού τίτλου 12%.
β) Εάν στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αποστάξει και οίνο ΠΟΠ,
συντάσσεται διαφορετικό συμφωνητικό για την κατηγορία οίνου ΠΟΠ.
γ) Η παρ. 3 εφαρμόζεται και για την κατηγορία οίνου ΠΓΕ λευκού και ΠΓΕ ερυθρού/
ερυθρωπού και για την κατηγορία των γλυκών οίνων.
Το/α συμφωνητικό/ά απόσταξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης. Το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή
αποσταγματοποιείο δίνει αύξοντα αριθμό σε κάθε συμφωνητικό που συνάπτει, ο
οποίος αναγράφεται και στο συμφωνητικό και δημιουργείται αρχείο σε μορφή excel,
στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των συμφωνητικών (αύξων αριθμός,
στοιχεία οινοπαραγωγού, ποσότητα οίνου προς απόσταξη κατά κατηγορία οίνου, λοιπά
στοιχεία). Το εν λόγω αρχείο αποστέλλεται, ηλεκτρονικά, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης
και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.
Στις περιπτώσεις απρόβλεπτης αδυναμίας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων
του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου, μπορεί να
πραγματοποιηθεί εκχώρηση της συμμετοχής του στο/α συμφωνητικό/ά που έχουν
συναφθεί προς το οποιοδήποτε τρίτο, οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή
αποσταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης.
Το κάθε συμφωνητικό απόσταξης συνοδεύεται από το αντίστοιχο δελτίο ανάλυσης
οίνου, το οποίο έχει εκδοθεί από νομίμως λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο και
αφορά στην αναγραφόμενη ποσότητα οίνου, τον αποκτημένο αλκοολικό τίτλο %vol,
την ολική οξύτητα (g/L τρυγικό οξύ) και πτητική οξύτητα (g/L οξικό οξύ), σύμφωνα
με το Υπόδειγμα 4. Το/ά δελτίο/α ανάλυσης οίνου υποβάλλονται, επίσης, ηλεκτρονικά
κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης.
4. Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ακατέργαστη ή ουδέτερη, όπως αυτές
ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, κατά
περίπτωση), που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας (όπως ορίζεται στην
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001), καθώς και η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη
που παράγεται σε αποσταγματοποιείο (όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
2969/2001), για τις οποίες παρέχεται στήριξη κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα
απόφαση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς,
συμπεριλαμβανομένης της απολύμανσης ή της φαρμακευτικής χρήσης, ή για
ενεργειακούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 2020/592.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της στήριξης, που χορηγείται για την απόσταξη οίνου, είναι οινοποιητικές
επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα που αναφέρονται παράρτημα VII μέρος II του
κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή
περισσότερων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις.
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Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες
1. Επιλέξιμες για στήριξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592, οι οποίες ενεργοποιούνται στο παρών πρόγραμμα
στήριξης, είναι οι δαπάνες που συνδέονται με την παράδοση του οίνου σε
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή σε αποσταγματοποιείο, ήτοι με την:
Ι. ποσότητα του οίνου που διατίθεται προς απόσταξη,
ΙΙ. μεταφορά του
αποσταγματοποιείο.

οίνου

σε

οινοπνευματοποιείο

Β΄

κατηγορίας

ή

σε

2. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) δεν είναι επιλέξιμος για στήριξη, βάσει του
άρθρου 48 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149.
Άρθρο 6
Υπολογισμός επιλέξιμων δαπανών
Ο υπολογισμός της επιλέξιμης δαπάνης που συνδέεται με την παράδοση του οίνου σε
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή σε αποσταγματοποιείο, πραγματοποιείται
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής, κατά περίπτωση:
1. Την ποσότητα του οίνου που διατίθεται προς απόσταξη. Ως ποσότητα οίνου
επιλέξιμη προς πληρωμή, ορίζεται:
α) η ποσότητα που αναγράφεται στο πρακτικό ελέγχου του ΓΧΚ και η οποία
παραδόθηκε στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, όταν
είναι μικρότερη από την ποσότητα οίνου που έχει εγκριθεί ή
β) η ποσότητα που έχει εγκριθεί, όταν είναι μικρότερη από την ποσότητα οίνου που
αναγράφεται στο πρακτικό ελέγχου του ΓΧΚ.
2. Την κατηγορία του προς απόσταξη οίνου.
3. Το χρώμα του προς απόσταξη οίνου.
4. Τον αποκτημένο αλκοολικό τίτλο %vol. Ο αλκοολικός τίτλος αναγράφεται με
ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.
Ως αποκτημένος αλκοολικός τίτλος επιλέξιμος για τον υπολογισμό της πληρωμής της
δαπάνης ορίζεται:
α) ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δείγματος οίνου, που λαμβάνεται κατά την
είσοδο του εν λόγω οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο
αποσταγματοποιείο, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 15 της
παρούσας και που αναγράφεται στην έκθεση χημικής εξέτασης του δείγματος της
Χημικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ, όταν είναι μικρότερος από τον αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο του δελτίου ανάλυσης οίνου για την συγκεκριμένη δράση ή
β) ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δελτίου ανάλυσης οίνου για την
συγκεκριμένη δράση, όταν είναι μικρότερος από τον αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που
αναγράφεται στην έκθεση χημικής εξέτασης του δείγματος της Χημικής Υπηρεσίας
του ΓΧΚ.
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5. Την απόσταση του οινοποιείου από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή το
αποσταγματοποιείο.
Συγκεκριμένα παρατίθενται οι κάτωθι πίνακες:
Κατηγορία οίνου:
Οίνος
χωρίς
Ένδειξη

Γεωγραφική

Τιμή μονάδος (€)
αλκοολικού τίτλου
%vol/hl

Λευκός Οίνος

3,5

Ερυθρός/Ερυθρωπός

3,7

Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη
Λευκός
Αλκοολικός
τίτλος %vol
Λευκός Οίνος

Τιμή (€)
αλκοολικού τίτλου
%vol/hl

Τιμή μονάδος (€)
αλκοολικού τίτλου
%vol/hl

10

3,5

35,0

11

3,5

38,5

12

3,5

42,0

13

3,5

45,5

Ερυθρός /
Ερυθρωπός

Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

10

3,7

37,0

11

3,7

40,7

12

3,7

44,4

13

3,7

48,1

Κατηγορία
οίνου

Λευκός Οίνος
Τιμή μονάδος (€) /hl

Ερυθρός/Ερυθρωπός
Τιμή μονάδος (€) /hl

Οίνος ΠΓΕ

57

59
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Κατηγορία
οίνου

Λευκός Οίνος και
Ερυθρός/Ερυθρωπός Τιμή
μονάδος (€) /hl

Οίνος ΠΟΠ

75

Γλυκύς Οίνος

110

Απόσταση από οινοπνευματοποιείο Β΄
κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο (km)

Τιμή μονάδος (€)
/hl

0-200

2

200-500

3

>500

4

Νησιά

6
«Άρθρο 7

Χρηματοδότηση του προγράμματος
1. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 12.900.000 ευρώ και
καθορίζεται:
α) από τα διαθέσιμα κονδύλια σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα 2019- 2023», όπως ισχύει για το οικονομικό έτος 2021, σε
ποσοστό 45% και
β) από την εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 55%.
2. Η ενωσιακή συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ανέρχεται σε
5.805.000 € και χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
3. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος, ανέρχεται σε
7.095.000 € και καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2 (Κωδικός έργου
2020ΣΕ08220005).
Η ένταξη της δαπάνης εθνικής συμμετοχής έργου στο ΠΔΕ και η χρηματοδότηση του
ΕΛΕΓΕΠ γίνεται ως ακολούθως:
Η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής
συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις, τεχνικό δελτίο
έργου) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση
της σχετικής Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ
στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του
ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ
για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
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Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την
έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ εκδίδει εντολή κατανομής προς την
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό
λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο
συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χρηματοδοτική
(Προϋπολογισμός σε €)

Συμμετοχή

12.900.000

Ενωσιακή Συμμετοχή (ποσοστό 45%)

5.805.000

Εθνική Συμμετοχή (ποσοστό 55%)

7.095.000»

Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403).
Άρθρο 8
Διπλή χρηματοδότηση
Δεν υπάρχουν δράσεις ή ενέργειες που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο άλλων
μέτρων της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019-2020.
Άρθρο 9
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης - Μη επιλέξιμες αιτήσεις
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο προς απόσταξη οίνος έχει παραχθεί νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Καν (ΕΕ) 1308/2013 από τον συγκεκριμένο οιναπαραγωγό και είναι ακόμα στην
κατοχή του.
β) Ο εν δυνάμει δικαιούχος έχει υποβάλλει:
i) δηλώσεις συγκομιδής (εφόσον έχει στην κατοχή του αμπελοτεμάχια), παραγωγής
και αποθεμάτων κατά τις δύο τελευταίες αμπελοοινικές περιόδους και αυτές είναι
πλήρεις και ακριβείς,
ii) για τις περιπτώσεις νεοσύστατης οινοποιητικής επιχείρησης ή όταν
πραγματοποιείται έναρξη εργασιών οινοποιητικής επιχείρησης υπό νέο ΑΦΜ
(ενδεικτικά μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή από φυσικό σε νομικό πρόσωπο κ.ά.), θα
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πρέπει να έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής (εφόσον έχει στην κατοχή του
αμπελοτεμάχια), παραγωγής και αποθεμάτων (εφόσον είναι υπόχρεος υποβολής
δήλωσης αποθεμάτων λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία σύστασης της επιχείρησης
ή της έναρξης εργασιών) κατά την τελευταία αμπελοοινική περίοδο οι οποίες είναι
πλήρεις και ακριβείς,
iii) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας,
iv) έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της
χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των
εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή αποσταγματοποιείου
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης (εξαιρούνται οι
περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών),
v) δελτίο ανάλυσης οίνου μετά από εργαστηριακό έλεγχο από νομίμως λειτουργούν
οινολογικό εργαστήριο για κάθε συμφωνητικό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι
κάτωθι χημικές αναλύσεις: αποκτημένου αλκοολικού τίτλου %vol, ολικής οξύτητας
(g/L τρυγικό οξύ) και πτητική οξύτητα (g/L οξικό οξύ).
γ) Ο εν δυνάμει δικαιούχος τηρεί βιβλία εισερχομένων εξερχομένων και αποθεμάτων,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 147 του Καν (ΕΕ) 1308/2013.
2. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους:
α) που δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενωσιακές και
εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό τομέα (υποβολή δηλώσεων συγκομιδής,
παραγωγής, δηλώσεων αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων εισερχομένων εξερχομένων
αποθεμάτων, κ.α.),
β) που έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις
που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού
(ΕΕ) 1308/2013,
γ) με αιτήσεις ένταξης νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης και με αιτήσεις ένταξης φυσικών
προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης,
δ) σε περιπτώσεις απόσταξης οίνου που έχει περατωθεί πριν την υποβολή της αίτησης
ένταξης στο πρόγραμμα από τον δικαιούχο.
Άρθρο 10
Κριτήρια προτεραιότητας
1. Στην περίπτωση του σημείου β της παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας για την
έγκριση των επιλέξιμων αιτήσεων ορίζονται τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά
κριτήρια της παρ. 2 του παρόντος, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς
στόχους του προγράμματος, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι
εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος.
2. Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στο πρόγραμμα, τα οποία είναι ισότιμα και
αναλύονται στους κατωτέρω πίνακες, είναι τα εξής:
α) Κριτήριο Α: Ύψος παραγωγής οίνου (δήλωση παραγωγής οίνου 2020-2021 σε
εκατόλιτρα)
181

β) Κριτήριο Β: Ύψος αποθεμάτων οίνου (δήλωση αποθεμάτων απόσταξης 2021- σε
εκατόλιτρα και
γ) Κριτήριο Γ: Ποσοστό Οίνου προς απόσταξη επί των αποθεμάτων απόσταξης 2021
(%).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α (ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ)

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α
Βαθμολογία

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ Βαθμολογία (δήλωση
παραγωγής οίνου 2020- 2021 σε εκατόλιτρα)
1

Παραγωγή έως και 20 hl

10

2

Παραγωγή από 20,1-70 hl

20

3

Παραγωγή από 70,1-100 hl

30

4

Παραγωγή από 100,1-200 hl

40

5

Παραγωγή από 200,1-350 hl

50

6

Παραγωγή από 350,1-500 hl

60

7

Παραγωγή από 500,1-1000 hl

70

8

Παραγωγή από 1000,1-2000 hl

80

9

Παραγωγή από 2000,1-10.000 hl

90

10

Παραγωγή >10.000,1 hl

100

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β (ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 2021)

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β
ΥΨΟΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΙΝΟΥ
(δήλωση
αποθεμάτων απόσταξης 2021 - σε εκατόλιτρα)

Βαθμολογία

1

Αποθέματα έως 10 hl

10

2

Αποθέματα από 10,1-200 hl

20

3

Αποθέματα από 200,1-300 hl

30

4

Αποθέματα από 300,1-400 hl

40
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5

Αποθέματα από 400,1-500 hl

50

6

Αποθέματα από 500,1-600 hl

60

7

Αποθέματα από 600,1-700 hl

70

8

Αποθέματα από 700,1-800 hl

80

9

Αποθέματα από 800,1-900 hl

90

10

Αποθέματα >900,1 hl

100

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ 2021)

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ
Βαθμολογία

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
2021 (%)
1

0-10

20

2

10,0-20

40

3

20,0-30

60

4

30,0-50

80

5

>50

100

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού της
συνολικής βαθμολογίας κατάταξης που θα λαμβάνει μία αίτηση:

Αρ. Αίτησης

Κριτήρια προτεραιότητας
Κριτήριο Α

Βαθμολογία
60

Παραγωγή από 350,1-500 hl
Κριτήριο Β

70

Αποθέματα από 60,1-70 hl
001

Κριτήριο Γ
Ποσοστό
απόσταξη

40
οίνου
επί
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προς
των

αποθεμάτων
2021 16%

απόσταξης

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β)
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3. Σε περίπτωση μη επαρκών κονδυλίων για την κάλυψη όλων των ποσοτήτων οίνου
προς απόσταξη, τις οποίες έχουν αιτηθεί οι εν δυνάμει δικαιούχοι, προκρίνονται μόνο
οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν στη σειρά κατάταξης των αιτήσεων σύμφωνα με
τη συνολική βαθμολογία που λαμβάνουν εφαρμόζοντας τα ανωτέρω κριτήρια
προτεραιότητας, κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων
κονδυλίων Σε περίπτωση ισοβαθμίας αιτήσεων προηγείται ο εν δυνάμει δικαιούχος που
έχει το μεγαλύτερο ύψος αποθέματος παραγωγής οίνου 2021, όπως αυτό προκύπτει
μηχανογραφικά από την ηλεκτρονική δήλωση αποθεμάτων στην ψηφιακή υπηρεσία
της δήλωσης αποθεμάτων του ΥΠ.Α.Α.Τ και τα οποία κατέχει ο εν δυνάμει δικαιούχος.
Τα εν λόγω αποθέματα επιβεβαιώνονται κατά τον επιτόπιο έλεγχο των αρμόδιων
υπαλλήλων των ΔΑΟΚ στο πλαίσιο του ελέγχου της επιλεξιμότητας της αίτησης. Σε
περίπτωση διαπίστωσης προφανών λαθών στις ποσότητες αποθεμάτων ο αρμόδιος
υπάλληλος της ΔΑΟΚ προβαίνει σε σχετικές διορθώσεις της ψηφιακής υπηρεσίας της
δήλωσης αποθεμάτων απόσταξης 2021. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αποθεμάτων
απόσταξης 2021 ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 19.
Άρθρο 11
Υποβολή αιτήσεων
1. Οι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλλουν
υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην ψηφιακή
υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. δήλωση αποθεμάτων, επιλέγοντας στις ενέργειες την
«Δήλωση Αποθεμάτων Απόσταξης», στην δηλώνονται τα αποθέματα 2021 μόνο της
παραγωγής τους, τα οποία κατέχουν στις αποθήκες τους.
2. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτησηυπεύθυνη δήλωση, ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 23η Ιουλίου έως και την 29η
Ιουλίου 2021.
Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και όταν αυτή
συνοδεύεται (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, του
Παραρτήματος ΙΑ. Μη ορθή επισύναψη των δικαιολογητικών, που αφορούν στα
κριτήρια επιλεξιμότητας, επιφέρει οριστική απόρριψη της αίτησης.
3. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. φυσικού ή νομικού προσώπου, μόνο
μία αίτηση ένταξης και η αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία ή/και περισσότερες
κατηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/και περισσότερα συμφωνητικά. Ο
ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να δηλώσει αθροιστικά για όλες
τις κατηγορίες οίνου, έως και 8.000 εκατόλιτρα οίνου προς απόσταξη.
4. Με την υποβολή της αίτησης ένταξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα
στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE)
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1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές
ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση
τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Άρθρο 12 ΄
Έλεγχος των αιτήσεων ένταξης - τελική κατάταξη αυτών
1. Ο έλεγχος των αιτήσεων ένταξης πραγματοποιείται ως εξής:
α) από την 30η Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου 2021 πραγματοποιείται διοικητικός
και επιτόπιος έλεγχος από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και
των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι δυνατόν να διενεργηθεί από περισσότερες από μία
ΔΑΟΚ, όταν η έδρα της επιχείρησης είναι διαφορετική από την εγκατάσταση
αποθήκευσης του οίνου ή/και υπάρχουν περισσότερες από μία αποθήκες οίνου προς
απόσταξη για τον συγκεκριμένο υπό ένταξη οινοπαραγωγό. Ο έλεγχος είναι
λεπτομερής και αφορά στα κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 9 και πραγματοποιείται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των
υποβληθεισών αιτήσεων ένταξης. Ο διοικητικός έλεγχος πραγματοποιείται μέσω των
ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ των δηλώσεων συγκομιδής, παραγωγής και
αποθεμάτων και άλλων υπηρεσιών εφόσον κριθούν απαραίτητες και μέσω των
δικαιολογητικών τα οποία έχει επισυνάψει ο ενδιαφερόμενος. Στους επιτόπιους
ελέγχους ελέγχονται τα βιβλία εισερχόμενων, εξερχόμενων και αποθεμάτων τα οποία
τηρούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρο 147 του Καν (ΕΕ) 1308/2013. Επιτόπιος
έλεγχος πραγματοποιείται στους χώρους αποθήκευσης των ποσοτήτων οίνου προς
απόσταξη για τη διαπίστωση, εκτός των άλλων, της ύπαρξής του (ποσότητα) και της
θέσης του σε δεξαμενές, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στην αίτηση ένταξης. Κατά
τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση επιτόπιου ελέγχου
(Υπόδειγμα 5). Μετά από τους παραπάνω ελέγχους και εφόσον διαπιστωθούν
αποκλίσεις από τις δηλωμένες ποσότητες, οίνου πχ ως προς τον όγκο ή την προέλευση,
είναι δυνατόν να προκύψει μείωση της ποσότητας οίνου προς απόσταξη, η οποία
καταχωρείται στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο
υπάλληλο της ΔΑΟΚ. Ο διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται από
πρωτοβάθμια διμελή επιτροπή που ορίζεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της
αρμόδιας ΔΑΟΚ.
β) Στη συνέχεια, το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ
έως την 8η Αυγούστου 2021 πραγματοποιεί έλεγχο των κριτηρίων προτεραιότητας και
βαθμολόγηση των επιλέξιμων μόνο αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 10 της
παρούσας. Προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών που
έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά και ενημερώνει ηλεκτρονικά τους αιτούντες για την
βαθμολογία. Καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης με τις επιλέξιμες αιτήσεις, κατά
φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας και πίνακα με τις μη επιλέξιμες αιτήσεις, τους
οποίους αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
της απόσταξης με τους κωδικούς του taxisnet για την πορεία της αίτησης τους καθ’ όλη
τη διάρκεια των ελέγχων.
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2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις για απόσταξη οίνου αντιστοιχούν σε ύψος
προϋπολογισμού μικρότερο από τον διαθέσιμο, τότε εγκρίνονται όλες οι επιλέξιμες
αιτήσεις.
3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη
με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να
αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις/στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ τα οποία όμως
αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης και η έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης,
εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.
Άρθρο 13
Ενστάσεις
1. Με βάση τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
12 της παρούσας: από την 9η Αυγούστου έως την 10η Αυγούστου 2021 οι
ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα
αποτελέσματα των ελέγχων των προηγούμενων σταδίων ή/και διαφωνούν με τη
βαθμολογία, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας,
συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους λόγους ένστασής τους
σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα κατάταξης βάσει της
βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά.
2. Διόρθωση ή προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν στα κριτήρια
επιλεξιμότητας δεν δύναται να προσκομιστούν στη διαδικασία της ένστασης.
3. Οι ενστάσεις εξετάζονται από δευτεροβάθμια διμελή επιτροπή η οποία ορίζεται
από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της αρμόδιας ΔΑΟΚ, από την 11η Αυγούστου έως
την 12η Αυγούστου 2021 και ενημερώνουν σχετικά την ψηφιακή υπηρεσία του
προγράμματος.
4. Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης
Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει σε νέα κατάταξη των αιτήσεων, κατά
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει μετά
την εξέταση των ενστάσεων, την οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων.
5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τα
κάτωθι σημεία α, β και γ προβαίνει στην τελική κατάταξη, των δικαιούχων προς
ένταξη:
α) τη συνολική βαθμολογία που λαμβάνουν οι εν δυνάμει δικαιούχοι, μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων,
β) το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων,
γ) τις περιπτώσεις ισοβαθμίας αιτήσεων, όπου διεκδικούν μία θέση ένταξης.
Προτεραιότητα χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
Άρθρο 14
Τελική Έγκριση των δικαιούχων οινοπαραγωγών
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1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ εισηγείται στον αρμόδιο τελικό διατάκτη την
έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα «Απόσταξη
οίνου σε περίπτωση κρίσης».
2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται η 18η
Αυγούστου 2021. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεί το χρονικό
σημείο από το οποίο ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των
δράσεων του προγράμματος.
3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της δράσης
και να προβεί στη μεταφορά της ποσότητας του οίνου, που έχει αιτηθεί, στο
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, σύμφωνα με το
συμφωνητικό ή τα συμφωνητικά απόσταξης, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες, από
την παρούσα, διαδικασίες, πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής του
στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ένταξης, με δική του ευθύνη, δίχως την προεξόφληση της επιλεξιμότητας πληρωμής.
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεωρούνται
επιλέξιμες προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις προθεσμίες, τις
απαιτήσεις και τους προβλεπόμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.
«Άρθρο 14α
Συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά - Προθεσμίες
1. Υλοποιείται συμπληρωματική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο
πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οινοπαραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτησηυπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 «Υποβολή αιτήσεων» της
παρούσας, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 24η Σεπτεμβρίου έως και την 27η Σεπτεμβρίου 2021.
Και σε αυτή τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να
δηλώσει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες οίνου, έως και 8.000 εκατόλιτρα οίνου
προς απόσταξη.
2. Ο έλεγχος των αιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος, από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ,
πραγματοποιείται από την 28η Σεπτεμβρίου έως και την 29η Σεπτεμβρίου 2021. Κατά
τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου των αιτήσεων σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1
του άρθρου 12 συντάσσεται έκθεση επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγμα 5) και ταυτόχρονα
έκθεση δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη (Υπόδειγμα 9).
3. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα
αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου ή/και διαφωνούν με τη
βαθμολογία, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
απόσταξης οίνου, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους
λόγους ένστασής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα
κατάταξης βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
δικαιολογητικά, την 30η Σεπτεμβρίου 2021.
4. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ την 1η Οκτωβρίου 2021.
5. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται έως την 4η
Οκτωβρίου 2021.»
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Το άρθρο 14α προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403).
«Άρθρο 14β
Συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά - Προθεσμίες
1. Υλοποιείται συμπληρωματική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο
πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οινοπαραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτησηυπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 11 «Υποβολή αιτήσεων» της
παρούσας, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα
του ΥΠ.Α.Α.Τ., την 05 Οκτωβρίου 2021.
Σε αυτή τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να
δηλώσει όλες τις κατηγορίες οίνου προς απόσταξη, χωρίς περιορισμό στη ποσότητα
οίνου.
2. Ο έλεγχος των αιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος, από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ,
πραγματοποιείται την 6 Οκτωβρίου 2021. Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου
των αιτήσεων σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 12 συντάσσεται έκθεση
επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγμα 5) και ταυτόχρονα έκθεση δέσμευσης ποσοτήτων οίνου
προς απόσταξη (Υπόδειγμα 9).
3. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα
αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου ή/και διαφωνούν με τη
βαθμολογία, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
απόσταξης οίνου, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους
λόγους ένστασής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα
κατάταξης βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
δικαιολογητικά, την 7η Οκτωβρίου 2021.
5. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ την 8η Οκτωβρίου 2021.
6. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται έως την 11η
Οκτωβρίου 2021.».
Το άρθρο 14β προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αριθμ. 2482/272866 της 4/4.10.2021 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4580).
Άρθρο 15
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Παράδοση οίνων για απόσταξη - Παραγωγή και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης
1. Κατά την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου
στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, συντάσσεται
συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς οίνου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 147 του
Καν (ΕΕ) 1308/2013, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του συμφωνητικού απόσταξης,
τα στοιχεία του δικαιούχου για λογαριασμού του οποίου γίνεται η μεταφορά
(ονοματεπώνυμο/όνομα επιχείρησης και ΑΦΜ), ο τόπος προορισμού
(ονοματεπώνυμο/όνομα επιχείρησης και ΑΦΜ). Το εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο
υπογράφεται, μετά από σχετικό έλεγχο, από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ και
αποστέλλονται στα αντίστοιχα ΠΚΠΦΠκαιΦΕ.
«Τα υπογεγραμμένα αντίγραφα του συνοδευτικού εγγράφου ή του ζυγολογίου ή
άλλων παραστατικών απόδειξης της ποσότητας οίνου που αναχώρησε για το
οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο καταχωρούνται στη
συνέχεια στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου από τον αρμόδιο υπάλληλο των
ΠΚΠΦΠ και ΦΕ.»
Το μέσα σε «» τρίτο εδ. της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του
άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων –
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε
περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου
3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.
(ΕΕ) 2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403).
2. Για την αποστολή του οίνου από οινοπαραγωγό ο οποίος λειτουργεί σε καθεστώς
αναστολής με φορολογική αποθήκη υποβάλλεται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (eΔΕ) με βάση το οποίο πραγματοποιείται η είσοδος αυτού στη φορολογική αποθήκη του
οινοπνευματοποιού Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιού. Στην περίπτωση
αποστολής του οίνου από μικρό οινοπαραγωγό του άρθρου 71 του ν. 2960/2001 καθώς
και από οινοπαραγωγό που λειτουργεί εκτός καθεστώτος αναστολής, η είσοδος στη
φορολογική αποθήκη του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του
αποσταγματοποιείου πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επανεισαγωγής.
3. α) Κατά την είσοδο του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο
αποσταγματοποιείο, διενεργείται ο έλεγχος του οίνου και των συνοδευτικών εγγράφων
αυτού, από τον, εποπτεύοντα το εργοστάσιο, υπάλληλο της κατά τόπο αρμόδιας
Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ως και από τελωνειακό υπάλληλο της κατά τόπο
αρμόδιας Τελωνειακής Υπηρεσίας, συντασσομένου του σχετικού πρακτικού ελέγχου
σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Επιπλέον,
λαμβάνεται, εις διπλούν, δείγμα ανά συμφωνητικό του προς απόσταξη οίνου,
συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, το οποίο αποστέλλεται προς
εξέταση στην αρμόδια, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30/002/000/8644/23-12-2016
απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β’ 4267), Χημική Υπηρεσία του
Γ.Χ.Κ., προκειμένου να διαπιστωθεί ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος του δείγματος
και ενδεχομένως όποια άλλη παράμετρος κριθεί κατά περίπτωση απαραίτητη από την
αρμόδια για την εργαστηριακή εξέταση Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. για τη
διαπίστωση της ταυτότητας του προϊόντος. Μετά το τέλος της χημικής εξέτασης,
εκδίδεται έκθεση χημικής εξέτασης του ληφθέντος δείγματος οίνου.
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Για τις διαδικασίες λήψης και εξέτασης των εν λόγω δειγμάτων εφαρμόζονται οι
ειδικότερες διατάξεις περί δειγματοληψίας, χημικών εξετάσεων, γνωματεύσεων και
κατ’ έφεση εξετάσεων που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4177/2013 όπως ισχύει, ενώ οι μέθοδοι
εξέτασης και τα επιτρεπόμενα όρια των αναλυτικών παραμέτρων των οίνων
καθορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία για τα αμπελοοινικά προϊόντα.
Το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου, καθώς και η έκθεση χημικής
εξέτασης αυτού, αποστέλλονται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, από το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ., με βάση τη
χημική εξέταση της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., ότι ο οίνος δεν ανταποκρίνεται
στα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για το εν λόγω προϊόν ή ότι αυτό
δεν είναι σε συμφωνία με το σχετικό συμφωνητικό απόσταξης που έχει υποβληθεί,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης. Για τις εν λόγω
περιπτώσεις το ΠΚΠΦ και ΦΕ ενημερώνει αμελλητί και την κατά τόπον αρμόδια
Χημική Υπηρεσία, στην εποπτεία της οποίας βρίσκεται το οινοπνευματοποιείο Β΄
κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο.
Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν είτε επιστρέφεται στον οινοπαραγωγό, είτε
χρησιμοποιείται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του, από τον οινοπνευματοποιό Β΄
κατηγορίας ή τον αποσταγματοποιό, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των
επιτρεπόμενων εκ των επιτηδευμάτων τους προϊόντων, εκτός του προγράμματος
στήριξης. Για την επιστροφή του οίνου στον οινοπαραγωγό, ή για τη χρησιμοποίησή
του, εκτός του προγράμματος στήριξης από τον οινοπνευματοποιό Β΄ κατηγορίας ή τον
αποσταγματοποιό, υποβάλλεται από τους επιτηδευματίες (οινοπνευματοποιός Β΄
κατηγορίας ή αποσταγματοποιός, κατά περίπτωση), ηλεκτρονικό διοικητικό εγγράφου
ή αίτηση χρησιμοποίηση, κατά περίπτωση, για την πίστωση της φορολογικής
αποθήκης.
4. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ καταχωρεί, στην ψηφιακή υπηρεσία
της απόσταξης οίνου, το πρακτικό ελέγχου του προς απόσταξη οίνου, καθώς και την
έκθεση χημικής εξέτασης.
5. Οι προς απόσταξη οίνοι αποθηκεύονται, στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή
στο αποσταγματοποιείο, σε ιδιαίτερες δεξαμενές σε σχέση με τις δεξαμενές που
χρησιμοποιούνται για οίνους που δεν υπάγονται στο παρόν πρόγραμμα στήριξης ή για
άλλες πρώτες ύλες του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του
αποσταγματοποιείου.
6. Από το οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο συντάσσονται
συγκεντρωτικές καταστάσεις (Υπόδειγμα 3) με τις ποσότητες οίνου που παρέλαβε στο
χώρο, ανά ΑΦΜ και την ποσότητα της παραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης, οι οποίες
αποστέλλονται στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠκαιΦΕ προς έλεγχο και καταχώριση στην
ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης οίνου.
7. α) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε αποσταγματοποιείο,
κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του παρόντος
προγράμματος στήριξης, αποθηκεύεται
σε ιδιαίτερες δεξαμενές του
αποσταγματοποιείου έως τη διάθεσή της υπό διοικητικό έλεγχο, για τις εξής χρήσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001:
i) επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, με σκοπό την αύξηση του
αλκοολικού τίτλου αυτής, κατά περίπτωση για τη χρήση της, είτε προς παραγωγή
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πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 και της Α.Υ.Ο. υπ’ αρ.
30/003/000/1026/2016, είτε προς παραγωγή (μερικώς) μετουσιωμένης αιθυλικής
αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.
2969/2001, προκειμένου για βιομηχανική χρήση αυτής σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο.Ο. υπό στοιχεία Φ.1554/811/2008,
ii) επαναπόσταξη σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, με σκοπό την παραγωγή
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης),
iii) αποστολή της σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η διαπίστωση
της χρήσης, στο εξωτερικό, της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης για τους σκοπούς
που προορίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ.
12 του παρόντος άρθρου.
β) Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α)i) και α)ii), κατά την εισαγωγή της
ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας προς
επαναπόσταξη, τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δειγματοληψία και
εξέταση των σχετικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου της
ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, αλλά και για άλλες τυχόν παραμέτρους κατά την
κρίση της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.
γ) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’
κατηγορίας, κατόπιν της απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων στο πλαίσιο του
παρόντος προγράμματος στήριξης αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του
οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας. Η εν λόγω αιθυλική αλκοόλη, στην περίπτωση
που δεν χρησιμοποιείται από το οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας για την παραγωγή
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), μπορεί να αποστέλλεται σε
άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε., υπό διοικητικό έλεγχο. Η διαπίστωση της χρήσης της,
στα άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε., για τους σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2020/592, περιγράφεται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου.
δ) Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη) που παράγεται στο
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας, κατόπιν απόσταξης των παραδιδόμενων οίνων ή
της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος
στήριξης, αποθηκεύεται σε ιδιαίτερες δεξαμενές του οινοπνευματοποιείου Β’
κατηγορίας έως τη διάθεσή της για τους σκοπούς που προορίζεται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 και δύναται επίσης να αποσταλεί σε άλλα κράτη μέλη της
Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση που περιγράφεται στην παρ. 12 του παρόντος άρθρου.
ε) Η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη (ημικάθαρη), που παράγεται στα
οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας, ως παραπροϊόν, κατά τη διαδικασία παραγωγής
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης), σύμφωνα με το παρόν
πρόγραμμα στήριξης, και εφ’ όσον αυτή πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήματος του
καν. (ΕΚ) 3199/93, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή φωτιστικού
οινοπνεύματος.
8. α)Για τον έλεγχο της διάθεσης της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που
παράγεται στα οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας ή στα αποσταγματοποιεία, καθώς
και της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται στα
οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας, τηρείται στις εν λόγω μονάδες ειδικό βιβλίο
παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, το οποίο
τελεί υπό τον έλεγχο των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Χημικές
Υπηρεσίες). Στο εν λόγω βιβλίο εγγράφονται με χρονολογική σειρά οι ποσότητες των
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εισαγομένων, στο αποσταγματοποιείο ή στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας,
πρώτων υλών (οίνοι ή ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη, κατά περίπτωση), καθώς και ο
αποκτημένος αλκοολικός τίτλος και τα στοιχεία των συνοδευτικών εγγράφων αυτών.
Σε ξεχωριστή στήλη καταγράφονται, με χρονολογική σειρά, οι ποσότητες της
παραγόμενης, κατά περίπτωση, ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης ή αιθυλικής
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης,
συναρτώμενες με τις ποσότητες, κατά περίπτωση, των οίνων ή της ακατέργαστης
αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. Στην περίπτωση
του εν λόγω ειδικού βιβλίου παρακολούθησης που τηρείται στο οινοπνευματοποιείο
Β’ κατηγορίας αναγράφονται και οι ποσότητες της ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης
που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης (ουδέτερης).
β) Κάθε ποσότητα ακατέργαστης αιθυλικής αλκοόλης που διατίθεται από
οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή αποσταγματοποιείο σύμφωνα με τις παρ. 7(α) και
(γ) του παρόντος άρθρου, καταγράφεται ξεχωριστά, στο ειδικό βιβλίο, με αναφορά
στον προορισμό αυτής, στον αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία
του σχετικού τελωνειακού παραστατικού που συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.
γ) Κάθε ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που
διατίθεται από οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, καταγράφεται ξεχωριστά, στο
ειδικό βιβλίο, με αναφορά στον προορισμό αυτής (επωνυμία και στοιχεία
βιομηχανίας/βιοτεχνίας που θα τη χρησιμοποιήσει, είδος βιομηχανικών προϊόντων που
θα παραχθούν με αυτήν, αριθμός πρωτοκόλλου σχετικής έγκρισης μετουσίωσης ή/και
κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο από τη Χημική Υπηρεσία), στον
αριθμό του δελτίου χημικής ανάλυσης και στα στοιχεία του τελωνειακού παραστατικού
που συνοδεύουν τη σχετική διακίνηση.
δ) Το ειδικό βιβλίο παρακολούθησης της αιθυλικής αλκοόλης του κανονισμού (ΕΕ)
2020/592 θεωρείται, κατά τους σχετικούς ελέγχους, από τον αρμόδιο, εποπτεύοντα το
οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή το αποσταγματοποιείο, υπάλληλο της Χημικής
Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
ε) Οι ανωτέρω καταγραφές τηρούνται ξεχωριστά και στα προβλεπόμενα στην παρ. 6
του άρθρου 7(Β), καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 7(Γ), του ν. 2969/2001, βιβλία
των αποσταγματοποιών και των οινοπνευματοποιών Β’ κατηγορίας, ως και στις
μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. από τους εν
λόγω επιτηδευματίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001.
9. Η ορθή χρησιμοποίηση της παραχθείσας αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης (ουδέτερης) κατόπιν μετουσίωσης της με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., η
διαδικασία διάθεσής της, και η χρησιμοποίηση της αποκλειστικά από
βιομηχανίες/βιοτεχνίες προκειμένου για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων ή ως
βιοαιθανόλη για την παραγωγή καυσίμου κίνησης, σύμφωνα με τον καν.(ΕΕ)
2020/592, εντός της ελληνικής επικράτειας, τελεί υπό τον έλεγχο και τις διατυπώσεις
των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες). Οι
όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες και διατυπώσεις προβλέπονται στην
ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι τον ν. 2969/2001, την Α.Υ.Ο.Ο. υπό στοιχεία
Φ.1554/811/2008 (Β΄ 2694), την Α.Υ.Ο. υπ’ αρ. 30/003/000/1026/2016 (Β΄ 755) και
την Α.Υ.Ο. υπ’ αρ. 30/003/000/568/2019 (Β΄ 566), κατά περίπτωση.
10. Σε περίπτωση διαπίστωσης, από τις κατά τόπους αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες
του Γ.Χ.Κ., της μη τήρησης της υποχρέωσης διάθεσης της, κατά τα ανωτέρω,
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αιθυλικής αλκοόλης στους σκοπούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/592,
πέραν της επιβολής τυχόν κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 2969/2001 αν
προκύπτει παράβαση του εν λόγω νόμου, ειδοποιείται άμεσα η κατά τόπο ΔΑΟΚ
προκειμένου για τις ενέργειες της σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων για παράβαση
του Καν. (ΕΕ) 2020/592.
11. Κατά τα λοιπά, για τη μεταφορά, παραλαβή, κατοχή, αποθήκευση και διάθεση
της αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζονται οι όροι, υποχρεώσεις, περιορισμοί, διαδικασίες
και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001, του ν.
2960/2001, καθώς και των σχετικών, κατά περίπτωση, αποφάσεων Υπουργού
Οικονομικών.
12. α) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ακατέργαστη αιθυλική αλκοόλη που
παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας ή σε αποσταγματοποιείο ή η αιθυλική
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) που παράγεται σε οινοπνευματοποιείο Β’
κατηγορίας, διατεθεί για χρήση σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001, τότε θα πρέπει ο
οινοπνευματοποιός Β΄ κατηγορίας ή ο αποσταγματοποιός, κατά περίπτωση, να
προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i) συμφωνητικό των δύο συμβαλλόμενων μερών όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία
της κάθε επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, είδος οικονομικής δραστηριότητας), η
ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που θα διακινηθεί και η χρήση της για τους σκοπούς
που προορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 στον τόπο προορισμού.
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της ΕΕ, που θα βεβαιώνει την
παραλαβή της ανωτέρω ποσότητας και τη χρήση της για τους σκοπούς που προορίζεται
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592.
β) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
i) σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά τη σύναψη του σχετικού συμφωνητικού και
όχι περισσότερο από τις 18 Αυγούστου 2025,
ii) στα κατά τόπους αρμόδια ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή
υπηρεσία της «απόσταξης οίνου».
γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι ο οινοπνευματοποιός Β΄
κατηγορίας ή ο αποσταγματοποιός δεν διέθεσε τη συνολική ποσότητα της αιθυλικής
αλκοόλης, που παρήγαγε, για χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, τότε επιβάλλεται από την κατά τόπον αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
κύρωση ύψους 6,75 €/lt άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
Άρθρο 16
Διαδικασία πληρωμής
«1. Οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, του προγράμματος από τη στιγμή που
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν εγκριθεί
και το αργότερο έως 11 Οκτωβρίου 2021, υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτημα πληρωμής
μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου.».
Η παρ. 1,
-που είχε αντικατασταθεί από την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το εδ. α) της παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αριθμ. 2482/272866 της 4/4.10.2021 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4580).
2. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ ελέγχει εάν έχει διατεθεί προς
απόσταξη η εγκριθείσα ποσότητα οίνου και την πληρότητα και την ακρίβεια των κατά
περίπτωση κάτωθι δικαιολογητικών, για κάθε ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή
του:
α) έκθεση επιτόπιου ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων των ΔΑΟΚ,
β) συνοδευτικά έγγραφα οίνου για όλη την εγκεκριμένη ποσότητα οίνου που
διατέθηκε προς απόσταξη,
γ) αντίστοιχα ζυγολόγια ή άλλα παραστατικά από την έξοδο της ποσότητας οίνου από
τον χώρο αποθήκευσης του,
δ) πρακτικά ελέγχου από την εισαγωγή του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β΄
κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, που αντιστοιχούν, επίσης, στην εγκεκριμένη
προς απόσταξη ποσότητα οίνου,
ε) αντίστοιχες εκθέσεις χημικής εξέτασης από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.
Η πληρότητα και η ακρίβεια των κάτωθι δικαιολογητικών έχει διαπιστωθεί από τους
αρμόδιους υπαλλήλους των ΔΑΟΚ κατά τον διοικητικό έλεγχο της επιλεξιμότητας της
αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 9:
α) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρθρου 3,
β) έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της
χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των
εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης (εξαιρούνται οι
περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών),
γ) δελτίο ανάλυσης οίνου μετά από εργαστηριακό έλεγχο από νομίμως λειτουργούν
οινολογικό εργαστήριο για κάθε συμφωνητικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι
χημικές αναλύσεις: προσδιορισμός αποκτημένου αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας
(g/L τρυγικό οξύ) και πτητικής οξύτητας (g/L οξικό οξύ).
«2α. Η υποχρέωση της παρ. 2 του παρόντος για τους τελικούς δικαιούχους, θεωρείται
ότι έχει εκπληρωθεί όταν:
Η ποσότητα οίνου προς απόσταξη είτε στο σύνολό της είτε η υπολειπόμενη, της
εγκριθείσας, ποσότητας, έχει δεσμευτεί στο χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου έως
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την 7η Οκτωβρίου 2021, για αποκλειστική χρήση προς απόσταξη. Η διαδικασία
δέσμευσης πραγματοποιείται υπό τον διοικητικό έλεγχο της ΔΑΟΚ είτε με μεταφορά
της εν λόγω ποσότητας οίνου σε ειδική αποθήκη, τμήμα του οινοποιείου ή στις ίδιες
δεξαμενές, οι οποίες είναι καταχωρημένες κατά την υποβολή της αίτησης του
δικαιούχου στην ψηφιακή υπηρεσία της απόσταξης. Στους δεσμευμένους χώρους
αποθήκευσης πραγματοποιείται, από τον εποπτεύοντα υπάλληλο της κατά τόπο
αρμόδιας ΔΑΟΚ, σφράγιση των δεσμευμένων δεξαμενών με μολυβοσφραγίδα και
σύνταξη σχετικής έκθεσης δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη (Υπόδειγμα
9), την οποία αποστέλλουν στο αρμόδιο ΠΚΠΦΠ&ΦΕ προκειμένου να εισαχθεί στην
ηλεκτρονική υπηρεσία απόσταξης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ&ΦΕ ελέγχει την
πληρότητα και την ακρίβεια των κατά περίπτωση κάτωθι δικαιολογητικών, για κάθε
ΑΦΜ το οποίο έχει αιτηθεί την πληρωμή του:
α) έκθεση επιτόπιου ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων των ΔΑΟΚ και
β) έκθεση δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη
Η πληρότητα και η ακρίβεια των κάτωθι δικαιολογητικών έχει διαπιστωθεί από τους
αρμόδιους υπαλλήλους των ΔΑΟΚ κατά τον διοικητικό έλεγχο της επιλεξιμότητας της
αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 9:
α) συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρθρου 3,
β) έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της
χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των
εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β’ κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης (εξαιρούνται οι
περιπτώσεις των νησιωτικών περιοχών),
γ) δελτίο ανάλυσης οίνου μετά από εργαστηριακό έλεγχο από νομίμως λειτουργούν
οινολογικό εργαστήριο για κάθε συμφωνητικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κάτωθι
χημικές αναλύσεις: προσδιορισμός αποκτημένου αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας
(g/L τρυγικό οξύ) και πτητικής οξύτητας (g/L οξικό οξύ).
2β. Οι δεσμευμένες ποσότητες οίνου προς απόσταξη της παρ. 2α αποστέλλονται στο
οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας/αποσταγματοποιείο έως 31 Μαρτίου 2022. Κατά
την εκκίνηση μεταφοράς του οίνου από τον χώρο αποθήκευσης του οινοποιείου και
κατά την είσοδο αυτού στο οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας/αποσταγματοποιείο
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.
Οι παρ.2α και 2β αντικαταστάθηκαν ως άνω από το εδ. β) της παρ. 2 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Αριθμ. 2482/272866 της 4/4.10.2021 «2η Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός
των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση
κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του
κατ’ εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4580).
2γ. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠκαιΦΕ, μετά την παραλαβή του πρακτικού
ελέγχου και της έκθεσης χημικής εξέτασης από το ΓΧΚ, για τις δεσμευμένες ποσότητες
οίνου της παρ. 2β, προχωρά στον έλεγχο των κάτωθι δικαιολογητικών:

195

α) πρακτικά ελέγχου από την εισαγωγή του οίνου στο οινοπνευματοποιείο Β’
κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, που αντιστοιχούν, επίσης, στην εγκεκριμένη
προς απόσταξη ποσότητα οίνου,
β) αντίστοιχες εκθέσεις χημικής εξέτασης από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.
Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθούν:
α) διαφοροποιήσεις των στοιχείων ως προς την ποσότητα και τον αλκοολικό βαθμό
των ποσοτήτων οίνου μεταξύ αυτών που έχουν εγκριθεί και αυτών που προκύπτουν
από τα στοιχεία του ΓΧΚ ή/και
β) μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 4β, 7 και 8 του άρθρου 19 της παρούσας,
το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ διαβιβάζει τις διαπιστώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να προχωρήσει
στον προσδιορισμό και στην ανάκτηση του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων
σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας».
Οι παρ. 2α, 2β και 2γ προστέθηκαν με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 1 της
απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403).
3. Μετά το πέρας του ελέγχου ο αρμόδιος υπάλληλος του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ:
«α) επιβεβαιώνει σχετικό πίνακα ελέγχου για κάθε δράση, στην ψηφιακή υπηρεσία
απόσταξης με τα σημεία ελέγχου των παρ. 2 και 2α»
Η περ. α) της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την υποπερ. (i) της περ. γ) της
παρ. 4 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων
– Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε
περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου
3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.
(ΕΕ) 2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403).
β) συμπληρώνει το ειδικό πεδίο της Ψηφιακής Υπηρεσίας που βεβαιώνει την
επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής του κάθε δικαιούχου προκειμένου στη συνέχεια
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχει πλήρη πρόσβαση στην Ψηφιακή Υπηρεσία να προχωρήσει στην
αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών και
γ) αποστέλλει φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και
Αγοράς/Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα
με: τα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης και τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων
ελέγχων.
Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:
i) Την Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης, επί της οποίας
θα πραγματοποιηθεί η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά
στοιχεία (Υπόδειγμα 6) όπως αυτά προκύπτουν από τον μηχανογραφικό έλεγχο.
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«ii) Συγκεντρωτική Λίστα Ελέγχων Πληρωμής υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους
υπαλλήλους του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ (κατά περίπτωση Υπόδειγμα 7 και 7Α).
Η υποπερ. ii της περ. γ) της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την υποπερ. (ii)
της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης
και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της
23/23.9.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της
απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως
τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403).
4. Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εξετάζουν το φάκελο πληρωμής και συμπληρώνουν τη Λίστα Ελέγχου
Πληρότητας Φακέλου Πληρωμής για τη χορήγηση της ενίσχυσης (Check List) με τα
στοιχεία που ελέγχθηκαν (Υπόδειγμα 8).
H Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής υπογράφεται από τους Ελεγκτές, τον
Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς.
5. Διαβίβαση πληρωμής
Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς αποστέλλει τον εκκαθαρισμένο
φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την
εκτέλεση της πληρωμής με την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής. O χρήστης
πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκτήσει πρόσβαση στην back office εφαρμογή της
απόσταξης και θα έχει πρόσβαση στην διαχειριστική φόρμα των παρτίδων πληρωμής.
Μετά την παραλαβή του φυσικού φακέλου πληρωμής από το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ και
την συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση του
εντάλματος πληρωμής ο χρήστης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να κάνει τα
παρακάτω:
α) Να ενημερώνει ανά ΑΦΜ το ποσό τυχόν μειώσεων.
β) Σε κάθε παρτίδα πληρωμής, ο χρήστης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να
καταχωρεί το ένταλμα και την ημερομηνία εντάλματος ανά παρτίδα.
γ) Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων και την οριστικοποίηση των αλλαγών
ο χρήστης θα εκτελεί την λειτουργία της δημιουργίας ASCII αρχείου για την τράπεζα.
6. Απορρίψεις
Σε περίπτωση απορρίψεων, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει το
αντίστοιχο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ για τον δικαιούχο/ΑΦΜ που απορρίφθηκε και την
αιτιολογία απόρριψης και ενημερώνεται ο δικαιούχος για την προσκόμιση των ορθών
στοιχείων στο ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η ψηφιακή υπηρεσία
της απόσταξης οίνου και να αποσταλεί εκ νέου αρχείο στη Διεύθυνση Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων.
7. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας στον
τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021.
Άρθρο 17
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Έλεγχος εποπτείας
Έλεγχοι εποπτείας, διοικητικοί και επιτόπιοι δύναται να διεξάγονται τουλάχιστον, σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα
πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) έως και πέντε (5) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του
δικαιούχου.
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις των δικαιούχων
Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των
δικαιούχων κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι:
1. Υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση
ένταξης.
2. Η μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ενισχυόμενης επιχείρησης, καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
3. Μη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας ή/και μη παύση της λειτουργία της
επιχείρησης για τα επόμενα δύο (2) έτη, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 19
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις
1. Η αίτηση ένταξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί
ενωσιακή ενίσχυση, ανακτάται εξολοκλήρου όταν:
α) δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης,
β) δεν πληρούνται άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.
2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή
στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.
3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή
σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη
συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση
πρόσωπο.
4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση:
α) που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια
οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου δίχως δικαίωμα εκ νέου υποβολής, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας,
β) μη κάλυψης του 95% της ποσότητας οίνου, η οποία έχει συνολικά εγκριθεί και
αυτής που παραδίδεται στο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο
αποσταγματοποιείο.
5. Η ενίσχυση καταβάλλεται κανονικά για τις επιμέρους παραδόσεις οίνου που έγιναν
αποδεκτές και υλοποιηθήκαν, (ποσότητα οίνου μικρότερη του 95% της συνολικής), σε
περίπτωση που:
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α) για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 64 του Καν (ΕΕ) 1306/2013 αντίστοιχα, δεν
παραδόθηκε το σύνολο της ποσότητας οίνου που έχει εγκριθεί,
β) διαπιστωθεί ότι μέρος της ποσότητας οίνου που προοριζόταν προς απόσταξη δεν
πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας της Ένωσης ως προς το όριο του αλκοολικού
τίτλου ή/και της ολικής ή/και της πτητικής οξύτητας,
γ) διαπιστωθεί ότι σε μέρος της ποσότητας οίνου που προοριζόταν προς απόσταξη ο
αποκτημένος αλκοολικός τίτλος, σύμφωνα με τη χημική εξέταση από την αρμόδια
Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ξεπερνά την ανοχή που προβλέπεται στην παρ. 7 του
παρόντος άρθρου για τη συγκεκριμένη ποσότητα οίνου.
Στις περ. β’ και γ’, για το μέρος της ποσότητας οίνου, για το οποίο διαπιστώθηκαν
παρεκκλίσεις είτε από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία σχετικά όρια είτε από την
ανοχή που προβλέπεται στην παρ. 7, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8.
6. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
7. Επιτρέπεται ανοχή έως 0,8% vol. στον αποκτημένο αλκοολικό τίτλο του οίνου
(συμπεριλαμβανομένων των ανοχών που προκύπτουν από την αβεβαιότητα των
χρησιμοποιούμενων μεθόδων ανάλυσης των νομίμως λειτουργούντων οινολογικών
εργαστηρίων και των αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.), μεταξύ του
αλκοολικού τίτλου που αναγράφεται στο δελτίο ανάλυσης οίνου που εκδίδεται από το
κατά τα ανωτέρω οινολογικό εργαστήριο και υποβάλλεται με την αίτηση ένταξης του
εν δυνάμει δικαιούχου και εκείνου που διαπιστώνεται κατά την είσοδο του οίνου στο
οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή στο αποσταγματοποιείο, μετά από δειγματοληψία
από τον αρμόδιο υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, από το ΠΚΠΦΠ και ΦΕ, με βάση τη
χημική εξέταση από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ότι ο οίνος δεν
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για το εν λόγω
προϊόν ή διαπιστωθεί υπέρβαση της επιτρεπόμενης, σύμφωνα με την παρ. 7, ανοχής
του αποκτημένου αλκοολικού τίτλου, τότε για τη συγκεκριμένη ποσότητα οίνου δεν
χορηγείται καμία ενίσχυση και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της περ. β’ της παρ.
3 του άρθρου 15.
Άρθρο 20
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ελέγχου εποπτείας του άρθρου 17 διαπιστωθεί ότι
ο δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 18, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
προχωρά σε καθορισμό του ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων και στην ανάκτηση
των αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α΄ 173)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Ενδεχόμενες οφειλές δικαιούχων συμψηφίζονται σε
επόμενη πληρωμή τους.»
Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
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το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403).
Άρθρο 21
Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Δικαιολογητικά συμμετοχής οινοπαραγωγών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
Υπόδειγμα 1: Συμφωνητικό Απόσταξης
Υπόδειγμα 2: Πρακτικό Ελέγχου του προς απόσταξη οίνου
Υπόδειγμα 3: Συγκεντρωτική Κατάσταση ανά ΑΦΜ οινοπαραγωγού παραλαβών
οίνων και παραχθείσας αλκοόλης
Υπόδειγμα 4: Δελτίο Ανάλυσης Οίνου
Υπόδειγμα 5: Έκθεση επιτόπιου ελέγχου
Υπόδειγμα 6: Αναλυτική κατάσταση πληρωμής
Υπόδειγμα 7: Συγκεντρωτική λίστα ελέγχων πληρωμής
Υπόδειγμα 8: Λίστα ελέγχου πληρότητας φακέλου πληρωμής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οινοπαραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την
αίτηση ένταξης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1. Άδεια Λειτουργίας Οινοποιείου
2. Σύσταση νομικού προσώπου, εφόσον υφίσταται
3. Βεβαίωση Νόμιμου εκπροσώπου
4. Έναρξη επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα
5. Βεβαίωση Τράπεζας για ΙΒΑN λογαριασμού πληρωμών του προγράμματος
υποχρεωτικά στο όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης
6. Συμφωνητικό/ά απόσταξης
Α. Σε περίπτωση που δεν δύναται να επισυναφθεί κατά την υποβολή της αίτησης
ένταξης μπορεί να κατατεθεί κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου.
Β. Σε περίπτωση εκχώρησης της συμμετοχής του οινοπνευματοποιείου Β΄
κατηγορίας ή του αποσταγματοποιείου σε άλλο οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας ή
αποσταγματοποιείο αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, δύναται να
κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης.
7. Πιστοποιητικό οίνου από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, στις περιπτώσεις οίνου προς απόσταξη κατηγορίας ΠΟΠ και ΠΓΕ.
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8. Πρωτόκολλο ανάμιξης οίνου ή γλεύκους με αιθυλική αλκοόλη αμπελοοινικής
προέλευσης (για τις περιπτώσεις οίνων-λικέρ).
9. Δελτίο ανάλυσης οίνου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4.
Σε περίπτωση που δεν δύναται να επισυναφθεί κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης
μπορεί να κατατεθεί κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου.
10. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα και δεν θα
παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης για τα επόμενα δύο (2) έτη.
11. Έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον υπολογισμό της
χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης, του προς απόσταξη οίνου, μέχρι
τον χώρο εγκατάστασης του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή του
αποσταγματοποιείου (εξαιρούνται οι περιπτώσεις νησιωτικών περιοχών).
(Ακολουθεί Παράρτημα ΙΙ)
(Στο Παράρτημα ΙΙ προστέθηκε εδ. στο τέλος των σημείων 6 «Συμφωνητικό/ά
απόσταξης» περίπτωση Α και 9 «Δελτίο ανάλυσης οίνου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
4» και προστέθηκαν τα Υποδείγματα 7Α και 9 με την παρ. 6 του άρθρου 1 της απ.
Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Αριθμ. 2413/260546 της 23/23.9.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4403)
(Στο Παράρτημα ΙΙ αντικαταστάθηκε το Υπόδειγμα 7Α: «Συγκεντρωτική λίστα
ελέγχων πληρωμής[περίπτωση 2α του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 1903/194939/22-72021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3275)]» από την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αριθμ. 2482/272866 της 4/4.10.2021 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για
το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’
εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ)
2021/95” (Β’ 3275)» (Β’ 4580).
Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις
(Αντικαθίσταται το σημείο β (1) της παρ. 13 του άρθρου 15 της υ.α. 1723/179088/2020
(Β΄ 2764), ανωτ. αριθ. 506)
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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----------.---------1462. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 της
23/24.7.2021 «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, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276)
(Η παρούσα απ.,
-που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων –
Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικη΄ς
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47302 της 26/26.7.2021 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/ 23.7.2021 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, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
και ώρα 6:00” (Β’ 3276)» (Β’ 3349),
-καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021
«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, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3481), κατωτ. αριθ. 1477 και από την έναρξη ισχύος αυτής
σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου 10)
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.---------1463. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Β2β/Γ.Π.οικ.44715 της 15/26.7.2021 «Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που
ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών και αποζημιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις για την εξαίρεσή της από την
φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
202

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), όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 4790/2021 (Α΄ 48).
2. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).
4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 128),
όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 142/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 181).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
11. Η υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 (Β΄ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη.
12. Το υπό στοιχεία ΔΒ4Ζ/Γ24/8/οικ.10964/20.4.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με συνημμένη την υπ’ αρ. 521/2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (υπ’ αρ. 764/14.4.2021 συνεδρίαση Δ.Σ.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
13. Η υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 36894/11.6.2021 εισήγηση του ΓΔΟΥ της περ. (ε)
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δημοσιονομική
επιβάρυνση ύψους 45 εκ. € στον Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:
Το όριο της δαπάνης των φαρμάκων που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των
ηπαρινών και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται στα 45εκ. € για το
χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021. Από το σύνολο της
δαπάνης των ανωτέρω φαρμάκων αφαιρούνται τα ποσά επιστροφής (rebates) της παρ.
3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 και τα ποσά επιστροφής που βαρύνουν τα ιδιωτικά
φαρμακεία του άρθρου 34 του ν. 3918/2011. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα παρακολουθεί διακριτά
στον προϋπολογισμό του την αποζημίωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που
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ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών και η πληρωμή των δικαιούχων θα
γίνεται ανά μήνα με ανάλογη χρέωση.
Για τους λογαριασμούς φαρμάκων που αφορούν το χρονικό διάστημα 1.1.2021 έως
31.7.2021 οι δαπάνες των ηπαρινών υπολογίζονται από το πληροφοριακό σύστημα του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρακολουθούνται διακριτά και δεν συνυπολογίζονται στο όριο της
φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Από το λογαριασμό φαρμάκων μηνός
αναφοράς Αυγούστου 2021 (υποβολή Σεπτεμβρίου 2021) έως το λογαριασμό
Δεκεμβρίου 2021, τα ιδιωτικά φαρμακεία υποβάλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις
εκτελεσμένες συνταγές ηπαρινών, σε διακριτό φάκελο μαζί με τις συνταγές των
φαρμάκων, εκδίδοντας χωριστό τιμολόγιο δαπάνης ηπαρινών».
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2021.
Με την απόφ. Υπουργών Οικονομικών – Υγείας Αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ.72933 της
22/22.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 44715/15-07-2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που
ανήκουν στην θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών και αποζημιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις για την εξαίρεσή της από την
φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.” (Β’ 3279)» (Β’ 5424) ορίστηκε ότι:
«αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.44715/ 15-07-2021 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν στην
θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
διαδικασία και προϋποθέσεις για την εξαίρεσή της από την φαρμακευτική δαπάνη
των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279) ως προς την χρονική προθεσμία υποχρέωσης των
ιδιωτικών φαρμακείων διαχωρισμού των συνταγών ηπαρινών από τα υπόλοιπα
φάρμακα και έκδοσης διακριτού τιμολογίου, ως εξής:
«Για τους λογαριασμούς φαρμάκων που αφορούν το χρονικό διάστημα
01/01/2021 έως 31/09/2021 οι δαπάνες των ηπαρινών υπολογίζονται από το
πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρακολουθούνται διακριτά και δεν
συνυπολογίζονται στο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Από το
λογαριασμό φαρμάκων μηνός αναφοράς Οκτωβρίου 2021 (υποβολή Νοεμβρίου
2021) έως το λογαριασμό μηνός αναφοράς Δεκεμβρίου 2021, τα ιδιωτικά
φαρμακεία υποβάλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις εκτελεσμένες συνταγές ηπαρινών,
σε διακριτό φάκελο μαζί με τις συνταγές των φαρμάκων, εκδίδοντας χωριστό
τιμολόγιο δαπάνης ηπαρινών».
----------.---------1464. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 73744 της 1/26.7.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο ΕΠΑ 2021-2025» (Β’ 3303)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133).
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2. Το άρθρο 125 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις».
3. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80».
4. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αρ. 38/2020 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 (Α’ 174)
«Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025».
8. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1867) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
9. Την υπ’ αρ. 95189/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Β’ 3961) «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου
2021 - 2025».
10. Την υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 Εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024.
11. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Β’ 2442) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 20212025».
12. Την υπ’ αρ. 64957/10.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (Β’ 2548) «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021
στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος
έγκρισης των Προγραμμάτων».
13. Τις υπ’ αρ. 251/08.03.2021 και 726/24.06.2021 υποβολές πρότασης για την
έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας.
14. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/105636/6895/ 10.12.2020 της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Ενέργειας περί «Μη αναγκαιότητας
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού προελέγχου για το
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων».
15. Την υπ’ αρ. 73131/30.6.2021 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την περ. ε της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
16. Την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.)
προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση του Τομεακού
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Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας, ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή του.
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό εβδομήντα εκατομμυρίων ευρώ (70.000.000 €), η οποία θα καλυφθεί
από πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την περίοδο 2021-2025, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
1. Εγκρίνεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων το οποίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους
όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/2020 (Β’ 3961) απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών
Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής
περιόδου 2021 - 2025» και του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 (Α’ 167) «Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
2. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, μέσα
σε ένα μήνα από την έγκρισή του, αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο για το ΕΠΑ του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019
(Α’ 167).
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025
ανέρχεται σε 70.000.000 € και κατανέμεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Άρθρο 3
Υπηρεσία Διαχείρισης
1. Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίζεται η Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και με αντίστοιχη
προσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου.
2. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση των πόρων του άρθρου 2 της
παρούσας.
Άρθρο 4
Παράρτημα
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Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το
Παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνει το Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1465. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθ.
73746 της 1/26.7.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ΕΠΑ 2021-2025» (Β’ 3304)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα 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).
2. Το άρθρο 125 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
(Α΄167).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143) και ιδίως τα
άρθρα 23, 57, 78, 79 και 80.
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 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. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση και
προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α΄ 174).
8. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
9. Την υπ’ αρ. 95189/2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ)
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β΄
3961).
10. Την υπ’ αρ. 17642/10-02-2021 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022-2024.
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11. Την υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’
2442).
12. Την υπ’ αρ. 64957/10.6.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα
Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος
έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).
13. Την υπό στοιχεία 76790/Β9/Φ31/414/28.6.2021 υποβολή πρότασης για την
έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
14. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/118891/7795/ 22.12.2020 της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Ενέργειας περί «Μη αναγκαιότητας
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού προελέγχου για το
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
15. Την υπ’ αρ. 73128/30.6.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με την περ. ε της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
16. Την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.)
προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση του «Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας», ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή του».
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό εξακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (620.000.000 €), η οποία θα
καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την περίοδο 2021-2025, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
1. Εγκρίνεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων το οποίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη
διαδικασία της αρ. 95189/2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021
- 2025» (Β΄ 3961) και του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις» (Α΄167).
2. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης,
μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή του, αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο για το ΕΠΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον ιστότοπο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019
(Α΄167).
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Άρθρο 2
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025
ανέρχεται σε 620.000.000 € και κατανέμεται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του α. 132 του ν. 4635/2019 (Α΄167).
Άρθρο 3
Υπηρεσία Διαχείρισης
1. Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίζεται η Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 132 του ν.
4635/2019 (Α΄167) και με αντίστοιχη προσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου.
2. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση των πόρων του άρθρου 2 της
παρούσας.
Άρθρο 4
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το
Παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνει το Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1466. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/67067/2059 της 14/26.7.2021 «Πίνακας Διατίμησης Δασικών
Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2021» (Β’ 3328)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(Α΄ 160).
2. Το άρθρο 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).
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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).
4. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
5. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 122).
8. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
9. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β΄ 178).
10. Τα άρθρα 177 έως και 182 του π.δ. 19/1928 «Περί διαχειρίσεως δασών,
κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως
δασικών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης, ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιέργειας κ.λπ.» (Α΄ 252).
11. Το άρθρο 1 του β.δ. 135/1960 «Περί του χρόνου ενάρξεως και λήξεως του
δασικού διαχειριστικού έτους και τροποποιήσεως του β.δ. από 21/30-5-1938 ’’Περί
του χρόνου διεξαγωγής των δημοπρασιών κ.λπ.’’» (Α΄ 32).
12. Τα άρθρα 160 και 161 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7).
13. Την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών
οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303), όπως
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)
και της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4296/2014 (Α΄ 214).
14. Το άρθρο 9 «Τεχνικό Συμβούλιο Δασών» του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289).
15. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΤΣΔ/31543/61/2.4.2021 έγγραφο του Τεχνικού
Συμβουλίου Δασών «Κοινοποίηση αποσπάσματος πρακτικών της από 31.3.2021 2ης
συνεδρίασης του Τ.Σ.Δ.» με συνημμένη τη «Γνωμοδότηση έγκρισης του Πίνακα
Διατίμησης Δασικών Προϊόντων έτους 2021» (υπό στοιχεία εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/
31593/1056/2.4.2021).
16. Τις δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που επιβάλλουν
την παροχή οικονομικών κινήτρων και ελαφρύνσεων.
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/63708/1237/ 1.7.2021 εισήγηση της ΓΔΟΥ του
ΥΠΕΝ από την οποία προκύπτει ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 2021 σε ολόκληρη την
επικράτεια, ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται το
μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής
που παράγονται από δημόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Διατίμησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 2021
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.---------1467. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392 της
20/26.7.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης “Προκήρυξη του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ’
οίκον II", που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020” (Β’ 756)» (Β’
3345)
Για άλλες τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης υ.α. βλ. το σχόλιο κάτω από
τον τίτλο της υ.α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31895/190 της 31.3/13.4.2020 «Τροποποίηση
της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: “Προκήρυξη του προγράμματος
‘Εξοικονόμηση κατ' οίκον II΄, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 1338), ανωτ. αριθ. 169 και υ.α.
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6974/74/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/
21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: “Προκήρυξη του
προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II’, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020” (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’ 310), ανωτ.
αριθ. 1090.
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 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (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)
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Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ειδικότερα
την παρ. 4 του άρθρου 28 αυτού.
4. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).
5. Την υπό στοιχεία Υ3/20.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).
6. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
13. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
14. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β’ 2064) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης “Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της
υπό στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 κοινής υπουργικής απόφασης“(Β’ 655)» (Β’1248).
15. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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).
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16. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 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 άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).
17. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής
Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα
Ενέργειας” και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008
(Β’ 1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως ισχύουν» (Β’ 2733).
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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) υπ’ αρ. 1083/2006».
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ 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. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης
Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
21. 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).
22. 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 Δεδομένων).
23. Tον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
24. Την υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
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25. Τον ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις»’
(Α’ 76).
26. Τον ν. 4683/2020 «Κύρωση 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) και άλλες διατάξεις» (Α’
76).
27. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη κατάσταση που έχει προκύψει με τον
κορωνοϊό COVID-19 και τα όλως έκτακτα και διαρκώς ανανεούμενα μέτρα που έχουν
ληφθεί οριζόντια στη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του,
28.
Το
από
30/06/2021
ηλεκτρονικό
μήνυμα
(Α.Π.
ΕΙΣΕΡΧ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/53506/1270/30.06.2021) του γραφείου της Γενικής
Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών σε συνεννόηση με το γραφείο
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ως κατωτέρω:
Α. Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης
όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).»
B. Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
τροποποιείται ως εξής:
«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός
του διαστήματος από 30/06/2021 ως και 30/12/2021, η προθεσμία παρατείνεται
αυτοδίκαια ως και τις 31/12/2021».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον
II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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----------.---------1468. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 808 της 23/26.7.2021 «Διαδικασία
και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
για την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
3354)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 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. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως
το στοιχείο β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. 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 Συνθήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).
4. 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», και ιδίως τα τμήματα 3.1 και 3.12.
5. Το άρθρο 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).
6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
7. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013»
(Α΄ 107).
8. Τον ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
9. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄ 90).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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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. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
15. Το π.δ. 134 /2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
17. 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), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
18. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
19. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
20. Την υπό στοιχεία οικ.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).
21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
22. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 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, 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).
23. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «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).
24. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 απόφαση 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 τους
μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236).
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25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφαση 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 τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄ 5047).
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον
μήνα Αύγουστο 2020» (Β΄ 4752).
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφαση 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 τους
μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β΄ 4471).
28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον
μήνα Ιούλιο 2020» (Β΄ 3948).
29. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον
μήνα Ιούνιο 2020» (Β΄ 3460).
30. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφαση 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 τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β΄ 2729), όπως ισχύει.
31. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας - (ΠΣΣΕΗΣ)» (Β΄ 2417).
32. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον
μήνα Μάιο 2020» (Β΄ 2377).
33. Την υπ’ αρ. 21036/1737/2.6.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020
και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του» (Β΄ 2141),
όπως διορθώθηκε με τις Διορθώσεις Σφαλμάτων του Β΄ 2196/2020.
34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση 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» (Β΄ 1645).
35. Την υπ’ αρ. 39162/15.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
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επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 1457).
36. 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 που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
(Β΄ 1135).
37. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που
πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
38. Την από 23.7.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
39. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 807/23.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
40. Την υπ’ αρ. 54185/23.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
41. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν δημοσιονομική
επίπτωση ύψους περίπου πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ για το
τρέχον οικονομικό έτος, εκ των οποίων μέρος αφορά απώλεια εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού που θα εξαρτηθεί από πραγματικά δεδομένα και μέρος αφορά δαπάνη
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων που θα εξαρτηθεί από πραγματικά δεδομένα και θα αντιμετωπιστεί 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» του
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της
επιδότησης παγίων δαπανών, για το διάστημα από Απρίλιο 2020 ως και Δεκέμβριο
2020, για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
«2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με
τους όρους της υπ’ αρ. 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» (Προσωρινό Πλαίσιο), σύμφωνα με το τμήμα 3.1 ή 3.12 αυτού. Ειδικά για
επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την
31η Δεκεμβρίου, καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, οι μεμονωμένες
ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του
Προσωρινού Πλαισίου.».
H παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 825 της
2/3.8.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23-7-2021 κοινής
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απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19” (Β’ 3354)» (B’ 3529)
3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Επιδότηση παγίων δαπανών: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε 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 περ. 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:
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. 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.
5. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στην περ. δ της
παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’
αρ. 1184/2006 και 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000 (EE L354 της 28.12.2013), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους
ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
6. 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.
7. 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.
8. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που
ορίζονται στο παράρτημα I του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014.
Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος:
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.
9. Πάγιες δαπάνες: Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν
δηλωθεί στα κάτωθι πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (Έντυπο
Ε3):
α) Παροχές σε εργαζόμενους (581)
β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων (585/007)
γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής (585/009)
δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής (585/010)
ε) Ενέργεια (585/011)
στ) Ύδρευση (585/012)
ζ) Τηλεπικοινωνίες (585/013)
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η) Ενοίκια (585/014)
θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα (585/016)
ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (586).
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει πριν την 31η
Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2020 (έντυπο Ε3), ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που
έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3).
10. Περίοδος αναφοράς: η περίοδος την οποία καλύπτει το καθεστώς ενίσχυσης με
τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών και εκτείνεται από τον Απρίλιο 2020 έως και
τον Δεκέμβριο 2020.
11. Ζημία προ φόρων: Τα αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων με βάση τον κωδικό
529 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2020.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική διαχειριστική χρήση από τη
διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος 2020, τα αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων με βάση τον
κωδικό 529 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα
οικονομικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
των φορολογικών ετών 2019 και 2020, καθώς και τα δεδομένα των δηλώσεων ΦΠΑ
ετών 2019 και 2020, όπως έχουν υποβληθεί εντός των προθεσμιών της υποπερ. δδ της
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 2236).
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:
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).
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με
εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) 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
κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες,
διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,
ββ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020,
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την
προϋπόθεση της παρ. 3.
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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
εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με
την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/28.5.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β) Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2)
εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η
Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
γ) Όσον αφορά τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο
υποχρέωση να τις υποβάλουν:
αα) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το
φορολογικό έτος 2019, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύος της υπό
στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων,
ββ) έχουν οριστικοποιήσει την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα («έντυπο Ε3») για το φορολογικό έτος 2020,
ανεξάρτητα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έως την προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου
1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει
την 31η Δεκεμβρίου,
γγ) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019
μέχρι 31η Μαρτίου 2021, έως την προηγούμενη μέρα από την έναρξη ισχύος της υπό
στοιχεία ΓΔΟΥ504/28.5.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
δ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την
ημερομηνία ελέγχου και έκδοσης του πιστωτικού ή του δικαιώματος έκπτωσης, 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.
ε) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του
ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1200/2015 απόφαση ΓΓΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της
ΑΑΔΕ.
στ) Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ένα από τους
περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους
στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
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ζ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017
(Α΄ 137).
η) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
θ) Είναι είτε επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους, είτε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος Ι του
Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014, μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και
απαλλασσόμενες.
«ι) Οι επιχειρήσεις
αα) Εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως
και Δεκέμβριο 2020, ο κύκλος εργασιών τους (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) την
περίοδο από Απρίλιο 2020 ως Δεκέμβριο του 2020 να είναι μικρότερος τουλάχιστον
κατά 30,00% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους την αντίστοιχη περίοδο του 2019
και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων.
Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο
της ζημίας προ φόρων, επί τη βάσει των προϋποθέσεων του τμήματος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου.
ββ) Εφόσον δεν ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ ή ήταν υποκείμενες και απαλλασσόμενες
οποιαδήποτε στιγμή από τον Απρίλιο 2019 έως και τον Δεκέμβριο 2020, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι ΜΜΕ, τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
(κωδικός 500 δήλωσης Ε3) του έτους 2020 να είναι μικρότερα τουλάχιστον κατά
30,00% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους
2019 και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. Ειδικά για τα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες γίνεται σύγκριση με το σύνολο
εσόδων του πίνακα 2Δ του εντύπου Ν του φορολογικού έτους 2019.
ια) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη λειτουργίας μετά την 1η
Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από 1η Απριλίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου
2020 εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια των υποπεριπτώσεων αα ή ββ της περίπτωσης ι
είναι επιλέξιμες εάν τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους
2020 (κωδικός 500 δήλωσης Ε3) είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30,00% από το
σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων (άθροισμα κωδικών
520 και 580 δήλωσης Ε3) και παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. Οι επιχειρήσεις του
προηγούμενου εδαφίου είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου
εργασιών τους ή των εσόδων τους την περίοδο από Απρίλιο 2020 έως Δεκέμβριο 2020
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, με βάση το τμήματος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου.».
Οι περ. ι΄ και ια΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 824 της
30/31.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19” (Β’ 3354)» (Β’ 3492).
3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν στη
διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,
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α) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια
του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και
β) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2
της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:
αα) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία
αφερεγγυότητας βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και
ββ) 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.
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:
Ενίσχυση = 20% * {(9/12) * Πάγιες δαπάνες - [(½) * ποσά που έλαβε η επιχείρηση
δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645), ΓΔΟΥ 148/3.7.2020
(Β΄ 2729), ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 (Β΄ 4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β΄ 5047)
αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων] - [ποσά που
έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία 39162/15.4.2020 (Β΄ 1457), ΓΔΟΥ
134/16.6.2020 (Β΄ 2377), ΓΔΟΥ 199/19.8.2020 (Β΄ 3460), ΓΔΟΥ 217/15.9.2020
(Β΄ 3948), ΓΔΟΥ 245/26.10.2020 (Β΄ 4752) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων]}.
Για τον ανωτέρω υπολογισμό διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο
δεκαδικό ψηφίο.
2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 70% της ζημίας προ φόρων της επιχείρησης και στην περίπτωση
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του 90% της ζημίας προ φόρων, με την εξαίρεση
των εταιρειών Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το όριο αυτό.
3. Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του
Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων συνυπολογιζόμενων των ποσών που
έλαβε η επιχείρηση δυνάμει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β΄ 1645), ΓΔΟΥ
148/3.7.2020 (Β΄ 2729), ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 (Β΄4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020
(Β΄ 5047), 39162/15.4.2020 (Β΄ 1457), ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 (Β΄ 2377), ΓΔΟΥ
199/19.8.2020 (Β΄ 3460), ΓΔΟΥ 217/15.9.2020 (Β΄ 3948), ΓΔΟΥ 245/26.10.2020
(Β΄ 4752) αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επιπλέον για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα με βάση το Τμήμα 3.12 του
Προσωρινού Πλαισίου, η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70%, και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων του 90%, της ζημίας προ φόρων της περιόδου Απριλίου ως Δεκεμβρίου
2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει
επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, όπως προκύπτει από
σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
8.
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4. Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των ορίων σώρευσης 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 ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων
(1.500.000) ευρώ.
Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης
1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του σημείου 3.1. του
Προσωρινού Πλαισίου, σύμφωνα με το αρ. 1 της παρούσας το συνολικό ποσό
ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου, συνυπολογιζόμενης της χορηγούμενης δυνάμει της παρούσας
ενίσχυσης, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως 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 εικοσιπέντε χιλιάδων
(225.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. Για
επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα διασφαλίζεται μέσω τήρησης χωριστών
λογαριασμών η τήρηση των ως άνω ανώτατων ορίων και σε κάθε περίπτωση δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000 ευρώ ή ειδικά για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ή/και της
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας το ποσό των 270.000 ευρώ.
2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του τμήματος 3.12 του
Προσωρινού Πλαισίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, το συνολικό ποσό
ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα δυνάμει του αρ. 3.12,
ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) 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. Το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι δυνάμει της παρούσας,
αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δεν
δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
5. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα
συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του
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Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την
τήρηση του εν λόγω συστήματος.
6. 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
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή
επιδότησης παγίων δαπανών 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 10η Σεπτεμβρίου 2021.».
Η παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί
-από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 824 της 30/31.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ 808/26-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο ΑπριλίουΔεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3354)» (Β’ 3492) και
-από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 825 της 2/3.8.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ 808/23-7-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο ΑπριλίουΔεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3354)» (B’ 3529),
-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 880 της 31/31.8.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία
και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών
για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄3354)» (Β΄ 4021).
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει
του τμήματος 3.1 ή 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου, τα απαιτούμενα στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά
περίπτωση, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης 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.
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4. Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην
πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:
α) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης
από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021,
β) το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η
Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.
Με την παρ. 6 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1079 της 30/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με
τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3354)» (Β΄ 6367) ορίστηκε ότι: «Τα στοιχεία της
παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3354), που
έχουν υποβληθεί κατά την αίτηση νοείται ότι αφορούν τρέχουσες φορολογικές
οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου
2021 μέχρι 30ή Ιουνίου 2022 και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2021 και
έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30ή Ιουνίου
2022»
5. Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την
επιχείρηση μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης.
6. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη
χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
7. 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.
8. 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.
Άρθρο 7
Μορφή της ενίσχυσης και διαδικασία χορήγησης
«1. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες
οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες
από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την
αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και έτους 2022 που
καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022. Η ενίσχυση
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο ως 30 Ιουνίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της
ενίσχυσης που παραμένει μετά την 30η Ιουνίου 2022 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί,
ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος
ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή για τους σκοπούς
σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η
ενίσχυση χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1079 της
30/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19” (Β’ 3354)» (Β΄ 6367)
2. 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 λαμβάνει από
την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
3. Το ύψος της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4
και 5 της παρούσας, παρέχεται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τη δήλωσή του της παρ. 1,
για την έκπτωση από φορολογικές οφειλές ή και αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών,
σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
«4. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές
οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021 και
έτους 2022, που καθίσταται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2022,
με την ακόλουθη σειρά: α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο
εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων, β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α., γ) από
Φ.Π.Α., δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας».
Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1079 της
30/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19” (Β’ 3354)» (Β΄ 6367)
5. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των
υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά
συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον πληρούνται, εκδίδει και αποστέλλει στη
Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις
οποίες χορηγείται η έκπτωση, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,

228

εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) συνδεδεμένα με την κατά
περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη αρρύθμιστη οφειλή.
6. Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος του Δημοσίου από
οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται με τις φορολογικές οφειλές για τις οποίες παρέχεται
η ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης, σύμφωνα
με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή την ακύρωσή του σύμφωνα με την παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
7. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά πιστωτικό για ασφαλιστικές υποχρεώσεις,
εφαρμόζεται ως εξής:
«α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία
δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Τα
ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων
και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως
και Μαΐου 2022.».
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1079 της
30/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19” (Β’ 3354)» (Β΄ 6367)
β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των
δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι σχετικές
πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.
γ) Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών
που συμψηφίζονται και που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχορηγήσεις
που μεταβιβάζονται στον e-EΦΚΑ και αφορούν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
υπέρ e-EΦΚΑ, καταχωρούνται ως έσοδο στους οικείους λογαριασμούς ασφαλιστικών
εισφορών του φορέα. Τα υπολειπόμενα ποσά που αφορούν την κάλυψη
συνεισπραττόμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τρίτων φορέων, καταχωρούνται
στους οικείους λογαριασμούς υποχρεώσεων του φορέα.
«8. Καταγραφή της ενίσχυσης: Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για
αποπληρωμή φορολογικών οφειλών με τη μορφή έκπτωσης καταγράφεται ως
αφαιρετικό των εσόδων. Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή
ασφαλιστικών οφειλών καταγράφεται ως δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και ως
έσοδο στον eΕΦΚΑ. Πιστώσεις ύψους ίσου με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που
αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών μεταφέρεται από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας στον eΕΦΚΑ, μετά από ισόποση
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» του
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Υπουργείου Οικονομικών. Για τυχόν ύψος ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού για
ασφαλιστικές οφειλές το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους έως 30
Ιουνίου 2022, μειώνεται ισόποσα η προβλεπόμενη επιχορήγηση του eΕΦΚΑ για το
οικονομικό έτος 2022.».
Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1079 της
30/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19” (Β’ 3354)» (Β΄ 6367)
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης
που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 είναι χαμηλότερο από αυτό που είχε
κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η
επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η
Αυγούστου 2020 για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες εντός του 2021. Σε περίπτωση που
το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Μαΐου 2021 και κατά την
1η Αυγούστου χαμηλότερο από αυτό που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου 2020, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 28η Οκτωβρίου για τουλάχιστον δύο (2) μήνες
εντός του 2021. 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 Μαΐου 2021 ή κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου,
κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.
«Ειδικά οι επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 2
Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/13758/ Α325/20.08.2021 (Β’ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/ Α325/20.08.2021
(Β’ 3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/ Α325/17.08.2021 (Β’ 3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/11203/Α325/ 09.07.2021 (Β’ 3077) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, δεν
υποχρεούνται στη διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης της παρούσας παραγράφου.
Για τον σκοπό αυτό αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ και στη ΓΔΟΥ από την οικεία
περιφέρεια ή σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ, καταστάσεις
με τα στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία, Έδρα - υποκατάστημα) των επιχειρήσεων ή των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων με τις οποίες βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις ή οι
αγροτικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν πληγεί από τις
πυρκαγιές του προηγούμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα
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Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι
οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021, δεν
υποχρεούνται στη διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης της παρούσας παραγράφου.»
Τα μέσα σε «» εδ. προστέθηκαν με την παρ. 5 της απ. Υπουργών Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1079 της 30/31.12.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για
την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3354)» (Β΄
6367)
2. «Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«myBusinessSupport», μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.» Ειδικά οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την ενίσχυση
με βάση το Τμήμα 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση
λογιστή και νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης, και στη περίπτωση που υπόκεινται
σε υποχρέωση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή
στη βάση των τελευταίων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων που καλύπτουν την
περίοδο ενίσχυσης, όπου βεβαιώνεται
α) η ζημία προ φόρων της επιχείρησης για την περίοδο Απριλίου ως Δεκεμβρίου
2020, συνυπολογιζόμενων των προσωρινών μέτρων ενίσχυσης από τα οποία έχει
επωφεληθεί η επιχείρηση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου και
β) ότι η ληφθείσα δυνάμει του παρόντος ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 70% για τις
μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις, και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, της ως άνω ζημίας.
Σε περίπτωση που με βάση την ως άνω βεβαίωση προκύπτει ότι το ποσό της
ληφθείσας δυνάμει του Τμήματος 3.12 του Προσωρινού Πλαισίου ενίσχυσης στο
πλαίσιο της παρούσας απόφασης υπερβαίνει τα ως άνω ποσοστά κατά περίπτωση, το
υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους
και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, 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 πρώτο εδ. της παρ. 2,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 965 της 29/30.9.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για
την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄3354)» (Β’ 4516),
-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1046 της
15/16.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης
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παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19” (Β’ 3354)» (Β’ 5304).
3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
4. Επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού
Πλαισίου και 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 , η
οποία δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που
αγοράζονται από του πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
5. Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας δεν αφορούν καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής.
6. Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, μετά την πάροδο
της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021
(Β΄ 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και πριν τον έλεγχο και την έκδοση του πιστωτικού ή του
δικαιώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον
δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της
ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα έκπτωσης για φορολογικές οφειλές ή του
πιστωτικού για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών, αναλογικά, σύμφωνα με την
αίτηση του δικαιούχου βάσει της παρ. 4 του άρθρου 6. Σε περίπτωση τροποποίησης
του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2020, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7
του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.05.2021 (Β΄ 2236) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εφόσον προκύπτει
μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
4, η διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης
παγίων δαπανών.
7. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ενδιάμεσο έλεγχο σχετικά με την περίπτωση
τροποποίησης του εντύπου Ε3 στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση
τροποποίησης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, μετά την πάροδο της
προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 504/28.5.2021 (Β΄ 2236)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και μετά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστωτικού ή του δικαιώματος
έκπτωσης, εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον δικαιούχο, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της ενίσχυσης και
συνακόλουθα, όσον αφορά τις φορολογικές οφειλές, το δικαίωμα έκπτωσης για
φορολογικές οφειλές ή του πιστωτικού για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών,
αναλογικά, σύμφωνα με την αίτηση του δικαιούχου βάσει της παρ. 4 του άρθρου 6.
Εάν κατά το χρόνο ελέγχου τροποποίησης έχει χορηγηθεί το σύνολο της ενίσχυσης ή
μέρος του ποσού της ενίσχυσης, το ποσό που ξεπερνάει το δικαιούμενο ύψος ενίσχυσης
ανακτάται εντόκως από 1.1.2021.
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8. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί επιπλέον έλεγχο σχετικά με την περίπτωση τροποποίησης
του εντύπου Ε3 και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού στο τέλος του μηνός
Δεκεμβρίου 2021. Σε περίπτωση τροποποίησης του εντύπου Ε3 για σκοπούς υποβολής
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1, έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020, μετά
την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
504/28.5.2021 (Β΄ 2236) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστωτικού ή του
δικαιώματος έκπτωσης, εφόσον προκύπτει μικρότερο ποσό ενίσχυσης για τον
δικαιούχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4, η διαφορά μειώνει το ποσό της
ενίσχυσης. Εάν έχει χορηγηθεί το σύνολο της ενίσχυσης ή μέρος του ποσού της
ενίσχυσης που ξεπερνάει το δικαιούμενο ποσό, το ποσό που ξεπερνάει το δικαιούμενο
ύψος ενίσχυσης ανακτάται εντόκως από 1.1.2021.
9. 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 προς το Κράτος του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως
από 1.1.2021, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με
το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα
με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).
10. Η ανάκτηση των παρ. 6 ως 9 πραγματοποιείται με τη βεβαίωση των ποσών προς
ανάκτηση ως οφειλές του δικαιούχου προς τις φορολογικές αρχές και τα ποσά
εμφανίζονται, 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».
11. 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.
Άρθρο 9
Υποχρέωση διαφάνειας
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται 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.
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Άρθρο 10
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.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Το Παράστημα ΙΙ.Β.
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 965 της 29/30.9.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για
την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄3354)» (Β’ 4516),
-αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1046 της 15/16.11.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για
την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3354)» (Β’
5304).
----------.---------234

1469. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47197 της 26/26.7.2021
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό
COVID-19
σε
ναυτικούς μέλη
πληρώματος
σε
επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια πλοία που εκτελούν πλόες από και προς ελληνικό
λιμένα» (Β’ 3355)
(Η παρούσα απ. καταργήθηκε από το άρθρο 5 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56087/2021
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 4247), κατωτ.
αριθ. 1549, από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής).
----------.---------1470. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ της
23/28.7.2021 «Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του
προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (Β’ 3359)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016
(Α΄ 236), το άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), το άρθρο 29 του ν. 4659/2020 (Α΄
21), τα άρθρα 4, 9 και 15 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) και την παρ. 3 του άρθρου 136 του
ν. 4808/2021 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση
των ανέργων» (Α΄ 235).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
4. Τις διατάξεις 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).
5. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 30).
6. Το άρθρο 4 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
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7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄
143).
8. Τα άρθρα 1 έως 72 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/ 2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167).
9. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄
170).
10. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
11. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές
και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245).
12. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
13. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
15. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 155).
16. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
17. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
18. 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).
19. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄31).
20. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄
181).
21. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ 180).
22. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
23. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
24. Τις διατάξεις του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του ν.
4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).
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25. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109).
26. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α΄145).
27. Την υπό στοιχεία Δ14/15834/237/2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός
προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (Β΄ 1344).
28. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄ 2281), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Δ13/οικ./54653/ 2701/18-10-2018 (Β’ 4837), Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019
(Β’ 2194) και Δ13/οικ. 16250/321/24-4-2020 (Β΄1655) αντίστοιχες αποφάσεις.
29. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
30. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Παροχή υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών Οauth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα Τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
31. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργική απόφαση «Εγγραφές,
μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005).
32. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
33. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805).
34. Την υπό στοιχεία Υ22/17-6-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).
35. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου»
(Β’ 3053).
36. Την υπό στοιχεία 1033/7-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).
37. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
38. Tην υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/ οικ. 51352/2873/ 16-12-2020 απόφαση «Κατανομή
Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ-8ΕΤ).
39. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
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Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
40. Tην υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).
41. Tην υπό στοιχεία 54212/11181/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Δ46ΜΤΛΚ-ΛΨΠ)
απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 850.000.000,00 € που καταχωρήθηκε με
α.α.2426 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
42. Την υπ΄ αρ. 33791/28-5-2021 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων και
την υπ’ αρ. 46849/5-7- 2021 αντίστοιχη συμπληρωματική έκθεση, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό έτους 2021, καθώς η εκτιμώμενη
δαπάνη επτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (720.000.000,00 €) για το έτος 2021,
βάσει προβολής των στοιχείων πληρωμών του α’ εξαμήνου του έτους, είναι εντός του
διαθέσιμου ποσού των οκτακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ
(845.000.000,00 €) που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικού φορέα 1033-202-0000000 και κωδικού
αριθμού εξόδων ΑΛΕ2310506004 οικονομικού έτους 2021, που αφορά στην
επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη των δαπανών του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος στους δικαιούχους και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των επτακοσίων
πενήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (752.000.000 €) για το έτος 2022 και των εξακοσίων
εβδομήντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (672.000.000 €) για το έτος 2023 και κάθε
επόμενο, ποσά που δεν υπερβαίνουν τα όρια του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β΄ 2281), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Δ13/οικ./54653/2701/ 18-10-2018 (Β’ 4837), Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019
(Β’ 2194) και Δ13/οικ. 16250/321/24-4-2020 (Β΄ 1655) αντίστοιχες αποφάσεις,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (εφεξής πρόγραμμα) είναι προνοϊακό πρόγραμμα
που συνδυάζει τρεις (3) πυλώνες:
1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των
μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου
προγράμματος, με:
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- Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
- Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
υποστήριξης.
- Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
- Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
- Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των μελών της ωφελούμενης μονάδας,
εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
- Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
- Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
- Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί για την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Με το άρθρο 198 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215), κατωτ. αριθ. 1646, ορίστηκε ότι:
«Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των
ωφελούμενων μονάδων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Επικρατείας (Β΄ 3359), υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 30ή.11.2021,
εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο. Η προσαύξηση
αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν
οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του πρώτου
εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου
ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη
μονάδα, όπως τα όρια αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της ως άνω κοινής υπουργικής
απόφασης. Η καταβολή της προσαύξησης προηγείται της τακτικής καταβολής της
μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και πραγματοποιείται την 15η.12.2021.»
1. Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:
α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία
και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε
πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.
Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη
οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία
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εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών
που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής
εκπαίδευσης ή κατάρτισης , ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των
Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων, Ξενώνων Μεταβατικής
Φιλοξενίας και Ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας, που λειτουργούν στους Δήμους,
δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν
δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
2. Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του
νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
3. Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.
4. Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή
σε διάσταση, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ασκεί
κατ’ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική
απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την
προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες
του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη
της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα
τέκνα.
5. Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από
τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα,
λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά
τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.
6. Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα: από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται
και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:
α) Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας
ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β) Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
(οικοτροφεία, ξενώνες κ.λπ.), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων
Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999.
γ) Άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε Μονές.
δ) Άτομα που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα ε) Άτομα που διαμένουν
στο εξωτερικό.
7. Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό,
ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της
εισοδηματικής ενίσχυσης του προγράμματος. Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως
ακολούθως:
- Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200€ ανά μήνα.
- Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου
ποσού κατά 100€ ανά μήνα.
- Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά
50 € ανά μήνα.
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- Στο νοικοκυριό που απαρτίζεται αποκλειστικά από μονογονεϊκή οικογένεια, το
μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
- Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισμού του
εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.
Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
8. Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό πραγματικό εισόδημα από κάθε πηγή
προέλευσης - προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από
το μήνα υποβολής της αίτησης. Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται
και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που
απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με τις εξαιρέσεις που
αναφέρονται παρακάτω.
Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει: α) το επίδομα αναδοχής του άρθρου 9 του
ν. 2082/1992 (Α΄ 158), β) τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται
από το κράτος, γ) την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης
συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, δ) το επίδομα που
καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄
88), όπως ισχύει, και ε) το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες,
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας
για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε
ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια,
λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας. Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται η
προηγούμενη κατάθεση αίτησης για λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
εντός της δομής και η αυτονόμηση από αυτήν εντός χρονικού διαστήματος έξι (6)
μηνών από την ένταξη στην αγορά εργασίας.
9. Υπολογισμός του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα: για την ένταξη στο
πρόγραμμα και τον υπολογισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το
συνολικό δηλούμενο εισόδημα, το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές
υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα
εργασίας.
10. Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: η διαφορά μεταξύ του εξαπλάσιου
ύψους του εγγυημένου ποσού και του εξαμηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος του
νοικοκυριού, όπως αυτό υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα,
διαιρούμενη δια έξι.
11. Περίοδος Ενίσχυσης: η περίοδος των έξι μηνών, κατά τους οποίους χορηγείται το
ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης.
12. Μη δυνάμενοι για εργασία: για τους σκοπούς του προγράμματος, μη δυνάμενοι
για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι και τα μέλη του νοικοκυριού, που ανήκουν στις
κάτωθι κατηγορίες:
α) ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης
Αναπηρίας έχουν κριθεί, ή που δηλώνουν, προσκομίζοντας και πιστοποιητικό του
ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο σχετικό πεδίο
της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, «ανίκανα για εργασία».
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β) Φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών
σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού
προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.
13. Δυνάμενοι για εργασία: θεωρούνται οι δικαιούχοι και τα μέλη του νοικοκυριού,
ηλικίας 18 έως 65 ετών, που δεν εργάζονται και δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.
Άρθρο 3
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα
ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:
1. Εισοδηματικά κριτήρια
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της
ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν το μήνα υποβολής της
αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο
νοικοκυριού.
Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση Νοικοκυριού

Εξαμηνιαίο
Εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.200 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με ένα ανήλικο μέλος

1.800 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή
μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα
μέλη

2.100 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με τρία ανήλικα μέλη

2.400 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία
ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο
ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα
ανήλικα μέλη

2.700 €

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα
ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια
με πέντε ανήλικα μέλη

3.000 €
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Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου
ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.
2. Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή
προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις
του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη
προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000
ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε
πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.),
Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.), όπως προκύπτει στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου,
δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
γ. Περιουσιακό τεκμήριο:
1. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως προκύπτει στην τελευταία
πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που
προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο
καταθετικό επιτόκιο/100
Ως όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζεται το κάτωθι:

Σύνθεση Νοικοκυριού

Όρια
καταθέσεων/
μετοχών,
ομολόγων κ.τ.λ.

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

4.800

Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή
μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος

7.200

Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα
ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα
μέλη

8.400

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο
ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό
με τρία ανήλικα μέλη

9.600

Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα
ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη

10.800
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Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο
ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό
νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη

12.000

Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1
ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη

13.200

Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο
ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με
επτά ανήλικα μέλη

14.400

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο
αντιστοιχεί στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.
2. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της
τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό
προσωπικό,
όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος (έντυπο Ε1).
3. Κριτήρια διαμονής
Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα
1. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία
συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται
αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος αφετέρου η επαρκής
φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος. Η τελευταία προϋπόθεση
θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την
ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.
2. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω
αδικαιολόγητων απουσιών του/της μαθητή/τριας, το νοικοκυριό δύναται να
επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα έξι(6) μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό
την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος. Η αναστολή του δικαιώματος
υποβολής αίτησης εφαρμόζεται μία φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους
Άρθρο 5
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Ειδικοί όροι ένταξης στο πρόγραμμα
1. Οι άστεγοι που διαμένουν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας ή σε Ξενώνες
γυναικών θυμάτων βίας δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο περιόδους
ενίσχυσης κατά το διάστημα παραμονής τους στις ανωτέρω δομές. Η αίτηση
υποβάλλεται από τον επόμενο μήνα αυτού της εισαγωγής τους στη δομή.
2. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για
τους Αστέγους, που είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ.
1 του άρθρου 7, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική
πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
3. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για
τους Αστέγους, οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το
πρόγραμμα, είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας,
δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόπιν
ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
Άρθρο 6
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:
1. Υποβολή της αίτησης: η αίτηση δύναται να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
του προγράμματος. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου
1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε από τους αιτούντες απευθείας, είτε μέσω
των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους
οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Τα νοικοκυριά που απαρτίζονται και από
φιλοξενούμενα μέλη, τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, οι άστεγοι και οι
μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στις ως άνω υπηρεσίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η
συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της, συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων επικοινωνίας και συγκεκριμένα, διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
και αριθμού κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας δύνανται να αντλούνται
από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133).
1.1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο ή το μέλος
συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του
νοικοκυριού και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα
ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από
φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/
τη σύζυγο ή το μέλος συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του
νοικοκυριού.
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1.1.α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει
ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία
εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet). H επεξεργασία των δηλούμενων
στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 5
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
αα) Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του
ν. 4727/2020 εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο
αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.
ββ) Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν
προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος
των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλει οριστικά την αίτηση.
γγ) Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων
και του αποτελέσματος των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε
εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής του τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η επιλογή
οριστικής υποβολής της αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλ. περίπτωση
1-2- του παρόντος άρθρου).
1.1. β) Διαδικασία υποβολής μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των
Κέντρων Κοινότητας του τόπου διαμονής: ο αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία
προσκομίζει το έντυπο συναίνεσης στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή του
Κέντρου Κοινότητας, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από
όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης βρίσκεται αναρτημένο
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται
και στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού. H επεξεργασία των δηλούμενων
στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 5
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Αιτήσεις υποβάλλονται με εξουσιοδότηση
μόνο σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, όπως αυτό αποδεικνύεται
από σχετικά δικαιολογητικά που χορηγούνται από δημόσια αρχή.
αα) Για τη συμπλήρωση της αίτησης, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον
αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα μέσω
διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του
Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Ο αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που
λείπουν και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της
αίτησης στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την αίτηση με τα
δηλωθέντα στοιχεία.
ββ) Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της
υποβολή και φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την
υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε
περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και
του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση υποβάλλεται οριστικά.
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γγ) Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων
και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και
ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή στο Κέντρο
Κοινότητας κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για την τεκμηρίωση της πραγματικής
κατάστασης του νοικοκυριού.
1.2. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των
αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ελέγχουν τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των
δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν αρχείο των
δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.
1.3. Μετά την οριστική υποβολή και σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η πράξη
έγκρισης εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.
2. Επεξεργασία της αίτησης: η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των
δικαιούχων γίνεται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, οι οποίες διενεργούνται με τη χρήση
διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά
απαιτούνται.
αα) Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης, το
νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα και υπάρχει ταύτιση των
δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση
γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη».
ββ) Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το
νοικοκυριό δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση σημαίνεται
αυτομάτως με την ένδειξη «Μη έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.
3. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή
μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου
διαμονής, καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος της αποκλειστικά για τη διόρθωση των
στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, του αριθμού τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και
υπηρεσίες.
4. α) Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:
κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των δικαιολογητικών, οι
υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας
ενημερώνουν τους αιτούντες για τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές
υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
β) Επιπλέον, οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού κατόπιν
ειδοποίησης επισκέπτονται τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων
Κοινότητας για την ενημέρωσή τους και την παραπομπή τους ανάλογα με την
περίπτωση, σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό και
κεντρικό επίπεδο. Η παρακολούθηση της διαδικασίας των παραπομπών γίνεται από
τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων και των
Κέντρων Κοινότητας με την κατάρτιση ατομικού/οικογενειακού πλάνου κοινωνικής
ενδυνάμωσης του νοικοκυριού.
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5. α) Υπηρεσίες ενεργοποίησης: οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού
που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας εγγράφονται
υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του
Ο.Α.Ε.Δ., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους
στο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε
προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
(Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους
Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.
β) Η μεθοδολογία, η διαδικασία και οι άξονες προτεραιότητας για τη διασύνδεση των
δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και των υπόλοιπων μελών του
νοικοκυριού με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά καθώς και
με υπηρεσίες ενεργοποίησης για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
εξειδικεύονται από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Στρατηγική και σε Προγράμματα
Διασύνδεσης των Πυλώνων του Προγράμματος.
Άρθρο 7
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου και των Κέντρων Κοινότητας για την τεκμηρίωση των κριτηρίων και των
προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα, είναι:
1. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού κατά το μήνα
υποβολής της αίτησης είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται από τα
αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται:
α) για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει
την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ,
β) για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου ηλεκτρονικού
μισθωτηρίου και λογαριασμού ΔΕΚΟ,
γ) για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, η δήλωση της παραχώρησης στην
τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου και η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ.
2. α) Στην περίπτωση των αστέγων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης φιλοξενίας
από Υπνωτήριο ή Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας
ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία ή το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ότι
διαμένει στο δρόμο ή σε ακατάλληλο κατάλυμα.
β) Στην περίπτωση αυτονόμησης αστέγων από Υπνωτήριο ή Ξενώνα Μεταβατικής
Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας και για την εφαρμογή της παρ. 8 του
άρθρου 2 απαιτείται:
αα) βεβαίωση λήξης φιλοξενίας λόγω αυτονόμησης και
ββ) σύμβαση εργασίας και αναγγελία πρόσληψης μισθωτού ή απασχόλησης σε
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
3. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης
είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει
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τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
κ.τ.λ).
4. α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση
με ό,τι εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων λόγω
κατάσχεσης ή καταστροφής, απαιτείται η προσκόμιση στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας δικαιολογητικού τεκμηρίωσης του λόγου της
απώλειας του περιουσιακού στοιχείου.
β) Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση
μεταβολής στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.
5. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, και
η άδεια διαμονής δεν δύναται να βεβαιωθεί ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας
των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής
σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.
6. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία
συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η
εγγραφή και η επάρκεια φοίτησης δεν δύναται να βεβαιωθούν ηλεκτρονικά μέσω
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαιτείται η
προσκόμιση βεβαίωσης από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.
Άρθρο 8
Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής προς εισοδηματικής ενίσχυσης
1. Η καταβοπροςτης εισοδηματικής ενίσχυσης πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης
σύμφωνα με το άρθρο 6 και έχει διάρκεια έξι μήνες.
2. Το δικαίωμα στην κατπροςλή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η
ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Το
ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10 ευρώ ανά μήνα.
3. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που
λειτουργεί στην Ελλάδα. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει
στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο
είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος ή σε περίπτωση απροςυχίας της ταυτοποίησής του
μέσω ΑΦΜ.
4. Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα
100 ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης
προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά (συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών αγορών) ή πληρωμή. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από
την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα
ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που
ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες
Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρπροςων. Για τους σκοπούς του
προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με κόστη έκδοσης ή
συναλλαγών από τη χρήση των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών
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αναλήψεων μπροςών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από εκείνη στην οποία τηρεί
λογαριασμό ο δικαιούχος.
5. Μετά την πάροδο έξι προςών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος
δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
6. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χορηγείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. βάσει του
πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α.
επιχορηπροςται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/ 39549/0026/12-62015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1138). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. στέλνει αίτημα
επιχορήγησης σπροςΔιεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειπρος Η Διεύθυνση
Καταπολέμησης της Φτώχειας εκδίδει πράξη έγκρισηπροςαπάνης και κατάσταση
δαπάνης, τις οποίες μαζί με ταπροςπά δικαιολογητπρος επιχορήγησης, όπως
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, διαβιβάζει στην Διπροςυνση Οικονομικής
Διαχείρισης, μπροςτημά της για έκδοση χρηματικού εντάλματος προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις της ωφελούμενης μονάδας
Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:
1. Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
2. Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από
υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή των Κέντρων Κοινότητας για
επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
3. Εφόσον δύνανται να εργαστούν, υποχρεούνται:
α) να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους.
β) να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ..
γ) υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε
προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο
διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή
υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.
δ) να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας, όπως αυτή ορίζεται
από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε
δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης,
συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.
4. Εφόσον εργάζονται, οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από
την εργασία τους.
5. Ανταποκρίνονται σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών
εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής
συμβουλευτικής καθοδήγησης κ.ο.κ. από ειδικευμένους υπαλλήλους της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου διαμονής τους, των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΠΑ του
ΟΑΕΔ.
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6. Υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης και εφόσον είναι ενήλικοι έως την
ηλικία των 45 ετών και δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική
εκπαίδευση είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού
σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα
αυτών και (β) εσπερινά γυμνάσια.
7. Εξασφαλίζουν τη φοίτηση των ανήλικων μελών του νοικοκυριού στην
υποχρεωτική εκπαίδευση.
8. Υποβάλουν αίτημα ανάκλησης της πράξης έγκρισης στις περ.β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, της
παρ. 1 του άρθρου 11.
9. Τροποποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και τα πεδία διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές
παροχές και υπηρεσίες, σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή μετά την έγκριση της
αίτησης για το πρόγραμμα.
10. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Άρθρο 10
Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης
1. Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος αναστέλλεται αυτοδίκαια, εάν μέσω των διενεργούμενων ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων ή από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας ή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. προκύπτει αναντιστοιχία ανάμεσα
σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού. Ο
δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος
στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, για την αναστολή της καταβολής.
2. Οι δικαιούχοι δύνανται έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία
αναστολής να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει τα
δηλωθέντα στην αίτηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τα Κέντρα Κοινότητας,
όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, διεξάγουν
κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν διευκρινίσεις.
3. Εάν μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ
των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του
νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του προγράμματος, η παροχή καταβάλλεται αναδρομικά. Σε περίπτωση
που επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία, η πράξη έγκρισης ανακαλείται σύμφωνα με το
άρθρο 11.
Άρθρο 11
Ανάκληση της πράξης έγκρισης
1. Ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε μέλος της ωφελούμενης μονάδας με την υποβολή
εντύπου ανάκλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας
του τόπου διαμονής:
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α) Δύναται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δεν δύναται να υποβάλει εκ νέου
αίτηση πριν την πάροδο έξι μηνών από τον μήνα έγκρισης της τελευταίας αίτησης.
β) Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα
έγκρισης σε περίπτωση που μετά την υποβολή και εντός του ίδιου μήνα, μεταβληθεί η
σύνθεση του νοικοκυριού ή η κατάσταση διαμονής (ιδιοκτησία, μίσθωση, δωρεάν
παραχώρηση) σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία.
γ) Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα κατά
τον οποίο το νοικοκυριό μετακομίζει στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή της
εισοδηματικής ενίσχυσης εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους
νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια
αυτής.
δ) Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης, στην οποία
εμπλέκεται ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να υποβάλει νέα αίτηση πριν την
πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.
ε) Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης έως και τον επόμενο
μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου, με την επιφύλαξη της περ. δ) της παρ.
2. του παρόντος άρθρου.
2. Η πράξη έγκρισης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ανακαλείται αυτοδίκαια:
α) Εάν ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μια
αιτήσεις ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα με παραποιημένα στοιχεία. Σε αυτή την
περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά
την πάροδο πέντε (5) ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
β) Εάν μετά την πάροδο της περιόδου αναστολής καταβολής της εισοδηματικής
ενίσχυσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, επιβεβαιωθεί η
αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής
κατάστασης του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση:
αα) εάν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης του
προγράμματος, δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση τον επόμενο μήνα αυτού της
ανάκλησης,
ββ) εάν το νοικοκυριό δεν πληροί πλέον τα κριτήρια δικαιούται να επανυποβάλει
αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
αναστολής.
γ) Εάν δικαιούχος ή μέλος του νοικοκυριού δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περ.
2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το νοικοκυριό έχει δικαίωμα
επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο
εκπληρώθηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις
δ) Έως και τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. Σε αυτή την
περίπτωση αίτηση δύναται να επανυποβληθεί από ενήλικο μέλος του νοικοκυριού πριν
την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.
ε) Σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αστοχίας.
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στ) Εφόσον, κατόπιν τεσσάρων διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί
δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου.
ζ) Εάν η επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις
αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
Άρθρο 12
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα πληρωμών
1. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη
ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή
απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με
σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά
στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων
ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
2. α) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της παρ. 2.α του άρθρου 11 είτε
επιστρέφονται είτε αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.
β) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά των περιπτώσεων 1.β, 1.γ και 1.ε του άρθρου
11, που προκύπτουν λόγω εκπρόθεσμης ανάκλησης της πράξης έγκρισης, καθώς και
των περ. 2.β και 2.ε του άρθρου 11 είτε επιστρέφονται είτε συμψηφίζονται σε επόμενες
καταβολές είτε αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.
γ) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται και επιστρέφονται άτοκα.
Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζονται όσα
προβλέπονται στις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30). Σε
περίπτωση μη επιστροφής τους καταλογίζονται μετά την έκδοση νομίμου τίτλου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90) στα πρόσωπα στα οποία αχρεωστήτως κατεβλήθησαν.
3. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του
αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή των
Κέντρων Κοινότητας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ή εν γένει για λόγο
που τεκμηριωμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου, το ποσό
καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του
Δήμου ή των Κέντρων Κοινότητας προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
4. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης εξαιτίας
δήλωσης στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμού τραπεζικού λογαριασμού
στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ή αποτυχίας της ταυτοποίησης μέσω
ΑΦΜ, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από τη σχετική τροποποίηση της
αίτησης και εφόσον δεν έχουν γίνει τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες
πίστωσης από τη ΔΙΑΣ Α.Ε.
Άρθρο 13
Κοινοποίηση πράξεων - Ενδικοφανείς προσφυγές
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1. Οι πράξεις έγκρισης, απόρριψης, αναστολής, ανάκλησης και καταλογισμού
κοινοποιούνται στον δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30). Οι
ως άνω πράξεις φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
2. Κατά των ανωτέρω πράξεων επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30).
Άρθρο 14
Αρμόδιες Υπηρεσίες
Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
είναι οι εξής:
α) η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
β) η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
γ) ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.),
δ) η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ε) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
στ) η εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),
ζ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού (Δήμοι),
η) τα Κέντρα Κοινότητας,
θ) το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του
άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170),
ι) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και ια) το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο π.δ. 134/2017 (Α΄ 168).
Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διασφαλίζει, μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της πλατφόρμας του
ΕΕΕ και έτερων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης για την
ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης.
Η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει τις απαραίτητες διαδικτυακές υπηρεσίες για την ηλεκτρονική
διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης με όλα τα στοιχεία που διαθέτει
το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.:
α) Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφοριακό σύστημα του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος.
β) Δημιουργούν τη βάση δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος, στην οποία
έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμοδίων
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υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας, του ΟΑΕΔ, του ΟΠΕΚΑ και της
Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.
γ) Διασταυρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τα δηλωθέντα στοιχεία με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως τις
βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, της Α.Α.Δ.Ε., των πληροφοριακών συστημάτων
του Ο.Α.Ε.Δ., των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα του
άρθρου 2 του ν . 4727/2020.
δ) Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
διενεργούν τον συμψηφισμό ποσών ή τον προσδιορισμό τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
ε) Ενημερώνουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, όσους
έλαβαν την εισοδηματική ενίσχυση του προγράμματος χωρίς να τη δικαιούνται,
αποστέλλοντάς τους ατομική ειδοποίηση επιστροφής των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών «μέσω κωδικού πληρωμής».
στ) Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και καταρτίζουν τους πίνακες
δικαιούχων.
ζ) Αποστέλλουν με σχετικό έγγραφο τους πίνακες δικαιούχων στην αρμόδια
Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ, εντός των πρώτων πέντε ημερών εκάστου μήνα.
η) Αποστέλλουν στους δικαιούχους ενημερώσεις/ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό
μήνυμα
στη
δηλωθείσα
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
του
αιτούντος/ωφελουμένου και με μήνυμα στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου
τους.
θ) Παρέχουν υποστήριξη στις αρμόδιες για το πρόγραμμα υπηρεσίες των Δήμων και
των Κέντρων Κοινότητας (τηλεφωνική γραμμή και διαδικτυακό τόπο δημόσιας
συζήτησης για την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και πληροφόρησης που αφορούν
αποκλειστικά στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.:
α) Εκδίδουν τις πράξεις έγκρισης, απόρριψης, αναστολής, ανάκλησης και
καταλογισμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
β) Κοινοποιούν τις ανωτέρω πράξεις στους δικαιούχους σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του 4520/2018 (Α΄ 30).
γ) Μεριμνούν για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 12.
δ) Εκτελούν όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για την αναδρομική
καταβολή και τους συμψηφισμούς ποσών.
ε) Εξετάζουν τις ενδικοφανείς προσφυγές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
46 του ν.4520/2018 (Α΄ 30).
στ) Δύναται να ζητούν οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο για τη
διαπίστωση των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και να διενεργούν τακτικούς ή
έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4520/2018 (Α΄
30).
ζ) Χορηγούν κωδικούς στους υπαλλήλους των εμπλεκομένων με το πρόγραμμα
υπηρεσιών για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.
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η) Διεκπεραιώνουν τις περιπτώσεις μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τις οποίες έχει αποσταλεί σχετική
ειδοποίηση επιστροφής από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας:
α) Ορίζουν το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρμογή του προγράμματος και
τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο
πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
β) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού, με
ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, π.χ. άστεγοι.
γ) Υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και ιδίως τους άστεγους, κατά τη
διαδικασία υποβολής της αίτησης (υποστήριξη για υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος Ε1, συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπλήρωση της
αίτησης, υποστήριξη για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού).
δ) Επεξεργάζονται και υποβάλλουν τις αιτήσεις των εξυπηρετούμενων που διαμένουν
στο δήμο τους στην πλατφόρμα του προγράμματος.
ε) Ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
στ) Διεξάγουν κοινωνική έρευνα, όπου απαιτείται, για την επαλήθευση του τόπου
διαμονής, της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
ζ) Ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
η) Διασυνδέουν τα μέλη των νοικοκυριών με συμπληρωματικές κοινωνικές
υπηρεσίες, παροχές και αγαθά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
θ) Καταγράφουν τις παραπομπές και συντάσσουν ατομικό/οικογενειακό πλάνο
κοινωνικής επανένταξης με επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τις ομάδες
προτεραιότητας.
ι) Τηρούν το αρχείο των δικαιολογητικών των δικαιούχων.
ια) Υποβάλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ εισηγήσεις για αναδρομική
καταβολή ποσών καθώς και εισηγήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε
περίπτωση αναστολής της καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης με ενέργειες των
αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ή των Κέντρων Κοινότητας.
ιβ) Διαβιβάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ καταγγελίες προς διερεύνηση
σχετικά με τους δικαιούχους του προγράμματος.
ιγ) Παρακολουθούν την εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.
Τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Ε.Δ.:
α) Υποδέχονται τις παραπομπές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τα Κέντρα
Κοινότητας.
β) Παρέχουν πληροφόρηση και εντάσσουν τους δικαιούχους και τα μέλη του
νοικοκυριού του προγράμματος σε διαθέσιμα προγράμματα συμβουλευτικής,
κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, είτε γενικά, είτε στοχευμένα στις ανάγκες
τους.
γ) Ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος μέσω διασύνδεσης, για την τήρηση των υποχρεώσεων των ανέργων
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δικαιούχων και μελών του νοικοκυριού του προγράμματος έναντι του ΟΑΕΔ, σύμφωνα
με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., (συνεργασία με εργασιακούς
συμβούλους για την εκπόνηση και παρακολούθηση Ατομικού Σχεδίου Δράσης,
αποδοχή κατάλληλης θέσης εργασίας κ.λπ.).
Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υποστηρίζει επιστημονικά και διαχειριστικά το πρόγραμμα σε
συνεργασία με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα:
α) Συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος και την εξαγωγή
συμπερασμάτων.
β) Διαχειρίζεται τις δαπάνες που διατίθενται για την Τεχνική Συνδρομή της
υλοποίησης του προγράμματος, βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης για τα στελέχη των
αρμοδίων, για την υλοποίηση του προγράμματος, οργάνων και υπηρεσιών.
Άρθρο 15
Αφορολόγητο - Ακατάσχετο
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και
δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια και στον τρόπο υπολογισμού για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής
του προβλεπόμενου προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
Άρθρο 16
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 4, η πιστοποίηση της επαρκούς φοίτησης των
ανήλικων μελών του νοικοκυριού, για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος, ζητείται
για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2021-2022. Η εγγραφή
σε σχολείο του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού, για το οποίο συντρέχουν οι
προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως προϋπόθεση καταβολής
του επιδόματος, απαιτείται για πρώτη φορά για το σχολικό έτος 2021-2022.
2. Οι φιλοξενούμενοι σε Ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, Ξενώνες γυναικών
θυμάτων βίας και σε Υπνωτήρια, που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας κατά τη
δημοσίευση της παρούσας, εντάσσονται στη ρύθμιση του άρθρου 2 για το δηλούμενο
εισόδημα, υπό την προϋπόθεση της αυτονόμησης από τις ανωτέρω δομές εντός
χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1470A. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
54128 της 23/28.7.2021 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά
προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3360)
Έχοντας υπόψη
Α. τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ίδιου νόμου (Α’ 133).
2. 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).
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 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα», όπως ισχύει (Α’ 134).
5. Του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 167).
6. Του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α’ 104).
7. Του Κανονισμού (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 Δεδομένων).
8. 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).
9. Του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών
που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση
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και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52).
10. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (Α’ 143).
11. Του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ένταξης και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 80).
12. Του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και τις
εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του σχετικές κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους
(Α’ 87).
13. Του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει (Α’ 163).
14. Της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύει (Α’ 263).
15. Του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης» (Α’ 42).
16. Του ν. 3604/2007 «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου ν.
2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις» (Α’ 189).
17. Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει
(Α’ 114).
18. Του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’ 212).
19. Του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 236).
20. Του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 «Καταβολή της σύνταξης των δημοτικών και
κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο και άλλες διατάξεις»
(Α’ 30).
21. Του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 167).
22. 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), όπως ισχύει σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
23. Του π.δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των
δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α’ 141).
24. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», όπως ισχύει (Α’ 119).
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25. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
26. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
27. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει
(Α’ 145).
28. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (Α’ 168).
29. Της υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299).
30. Της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
31. Της υπό στοιχεία Υ3/20.1.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
σειράς τάξης Υπουργείων» (Β’ 48).
32. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου»
(Β’ 3053).
33. Της υπό στοιχεία Υ6/9/07/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
34. Της υπ’ αρ. 78812/14-07-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής
της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έτους 20212022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020» (ΚΑΔ 36279).
35. Της υπό στοιχεία 3981ΕΞ2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
36. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Β’ 3990).
37. Της υπ’ αρ. 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρότυπος Κανονισμός
Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (Β’ 4249).
38. Της υπ’ αρ. 11828/293/2017 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των
προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. από φορείς ιδιωτικού
δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα», όπως ισχύει (Β’ 1157).
39. Της υπό στοιχεία ΠΙβ/Γ.Π.οικ.116847/26.11.2002 απόφασης του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών
σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και
επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις,
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Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα», όπως ισχύει (Β’ 1519).
40. Του Κωδικοποιημένου καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α), που δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1241/
τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε./1985.
41. Του εκάστοτε θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην λειτουργία
Βρεφικών, Βρεφονηπιακών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
και Παιδικών Σταθμών.
Β. 1. Την υπ’ αρ. 13792/300/30-03-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για
δέσμευση πίστωσης ύψους 30.000.000,00€ που καταχωρήθηκε με α/α 24249 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΒΜΨ46ΜΤΛΚ-Ο60).
2. Την υπ’ αρ. οικ. 50938/15-07-2021 Εισηγητική Έκθεση οικονομικών επιπτώσεων,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την επιλογή,
παρακολούθηση, εκτέλεση, έλεγχο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
υλοποίηση του προγράμματος, που αφορά στην παροχή σε πρόσωπα ωφελούμενα,
θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών/νηπίων, σε αντίστοιχες δομές.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη, για
το έτος 2021, ύψους τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000,00 €), σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού
Φορέα Ε.Φ. 1033-202- 0000000 ΑΛΕ 2310889001.
Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Υλοποιείται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, για την παροχή
θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα για
βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.
2. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος,
ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
Α.Ε. Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης, εκτέλεσης του προγράμματος και διαχείρισης
των μεταβιβαζόμενων πόρων, καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που
υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4704/2020
(Α’ 133), όπως ισχύει.
3. Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 4 της παρούσας και λαμβάνουν οικονομική στήριξη για τις κατηγορίες δομών
του άρθρου 5.
4. Ως Δομές ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης βρεφών και νηπίων,
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
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5. Ως «Αξία τοποθέτησης» (voucher), ορίζεται το αντίτιμο ή μέρος του αντιτίμου, το
οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης τους προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στους Φορείς για παροχή υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων στη δομή/δομές τους, συμφώνως προς τα ανώτατα
όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η «αξία τοποθέτησης»
διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπό τις προϋποθέσεις
εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, για
το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.
Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα, ενισχύοντας ταυτόχρονα γονείς και παιδιά, στοχεύει: (α) στην
οικονομική στήριξη κατά το δυνατό περισσότερων οικογενειών, ώστε να
ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους τους, της οικογενειακής μέριμνας και της
φροντίδας των παιδιών, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις για την παιδική
προστασία, β) στην ενίσχυση της πρόσβασης των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω
της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών/νηπίων, (γ) στην
οικονομική στήριξη των οικογενειών που δεν έχουν αιτηθεί ή και ενισχυθεί από
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
προκειμένου να φιλοξενηθούν τα βρέφη και τα νήπια σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς και οι οποίες εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ. 1
του άρθρου 8 της παρούσας, (δ) στη διασφάλιση πρόσβασης των παιδιών σε ποιοτικές
υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ως επί μέρους εκδήλωση της
κρατικής μέριμνας για την προστασία της παιδικής ηλικίας.
Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί, η παροχή στους ωφελούμενους, θέσεων
φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων, μέσω της αξίας τοποθέτησης η οποία
προσδιορίζεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, η οποία θα καλύπτει το σύνολο, ή μέρος
της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε αντίστοιχες δομές, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 5 της παρούσας.
Οι ωφελούμενες/οι επιλέγουν θέση σε Δομή ηλικιακής κατηγορίας, αντίστοιχης της
ηλικίας του/των τέκνου/ τέκνων τους. Η διαδικασία τοποθέτησης ωφελουμένων σε
δομή, περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.
Ειδικότερα, η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει μέρος, ή το σύνολο της δαπάνης για:
α) Την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών
και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς,
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα.
β) Την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών βρεφικής και προσχολικής
ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.

262

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Η «αξία τοποθέτησης», καλύπτει μέρος, ή το σύνολο (εφόσον είναι εντός των
ορίων του άρθρου 6 της παρούσας, της αξίας των υπηρεσιών, που οι δομές των
ανωτέρω σημείων είναι υποχρεωμένες να παρέχουν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους.
3. Εφόσον ο φορέας/δομή έχει αδειοδοτηθεί για παροχή σίτισης υποχρεούται να
παρέχει, τουλάχιστον ένα γεύμα.
4. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί
σε ένα σχολικό έτος μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου
2021 έως την 31η Ιουλίου 2022, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της αξίας
τοποθέτησης για τους ωφελούμενους που θα επιλεγούν.
Άρθρο 4
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Ωφελούμενοι είναι:
- Μητέρες βρεφών και νηπίων
- Μητέρες νηπίων με Αναπηρία.
- Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών - Ανάδοχοι
γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.
2. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις
και να είναι:
α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και
των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ή
β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν
αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση
συμμετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022 πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης
voucher της Δράσης αυτής λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της και οι οποίες
τυγχάνουν ταυτόχρονα επιλέξιμες στο παρόν πρόγραμμα για συμμετοχή στις Δομές
του άρθρου 5 της παρούσας.
3. Εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού
εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, οι ωφελούμενοι ΑμεΑ (με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και
παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, B1, B2).
Στην περίπτωση κατά την οποία ο/η αιτών/ούσα επιθυμεί το τέκνο του/της, που
πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, να τοποθετηθεί σε
δομή Παιδικού Σταθμού (Α2, άρθρο 5 της παρούσας), ισχύουν τα ίδια κριτήρια
συμμετοχής της αντίστοιχης κατηγορίας - θέσης Α2, όσον αφορά την εργασιακή
κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα και απαιτείται, αφενός η προσκόμιση
έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα, περί αποδοχής
του παιδιού και αφετέρου η γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για
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το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού
σταθμού.
Άρθρο 5
ΔΟΜΕΣ-ΘΕΣΕΙΣ-ΦΟΡΕΙΣ
1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και νηπίων
Αμεα, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:
- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικοί Σταθμοί
Για τις ανάγκες της παρούσας, οι δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες
θέσεων:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί
Κατηγορία θέσης Α1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Α2: Προνήπια από 2,5 έως 4 ετών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
(Β.Σ.Ο.Φ.)
Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Κατηγορία θέσης Β2: Προνήπια από 2,5 έως 4 ετών.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το
εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
σύνολο της δυναμικότητας τους. Προς το σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν Υπεύθυνη
Δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.
2. Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας απόφασης η παροχή υπηρεσιών
από Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή και Παιδιών για λίγες ώρες [έως 4 ώρες) χωρίς
παροχή φαγητού.
3. Η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεκπαίδευσης δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης παροχή
υπηρεσιών στις δομές που φιλοξενούν τέκνα ωφελούμενων.
4. Όλες οι κατηγορίες των δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις
τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό
πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
5. Οι φορείς με δομές της κατηγορίας Α1 ή Β1 (βρεφικοί σταθμοί) οφείλουν να
εγγράφουν βρέφη από την ηλικία (μήνες) που αναφέρονται στην άδεια τους ή από τον
κανονισμό λειτουργίας των σταθμών εφόσον πρόκειται για δημοτικούς σταθμούς. Σε
άλλη περίπτωση η εγγραφή δεν θα θεωρείται έγκυρη. Για τους συστεγαζόμενους
παιδικούς σταθμούς με νηπιαγωγεία θα πρέπει ο υπεύθυνος φορέας/δομή να υποβάλει
στην ΕΕΤΑΑ Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει η δυναμικότητα που έχει
ο παιδικός σταθμός αφαιρούμενης της δυναμικότητας του νηπιαγωγείου καθώς και ότι
τηρούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται στην περ. β’ του άρθρου 3 της υπό
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στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/2017 (Β’ 1157), υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει για
την χωριστή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Για τα ανωτέρω σημεία 1,2,4 και 5 οι Φορείς/Δομές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση,
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρούνται από τη Δομή, τότε
διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται άρση της
χρηματοδότησης της έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της
χρηματοδότησης, για τη χρονική περίοδο μη τήρησης των εν λόγω όρων και
προϋποθέσεων.
6. Οι φορείς θα πρέπει να απασχολούν το προσωπικό που προβλέπεται από το
αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων σε
αυτές παιδιών και μέχρι του ορίου της προβλεπόμενης δυναμικότητας κάθε δομής καθ’
όλη την διάρκεια παρέμβασης της Δράσης. Επιπλέον, θα πρέπει να μεριμνούν για την
κάλυψη των θέσεων προσωπικού της δομής, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση
η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τα παιδιά, σύμφωνα με το πλαίσιο που
διέπει τη λειτουργία τους.
7. Οι δομές της παρ. 1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:
- Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών
- Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα ή Ενώσεις ή Συμπράξεις αυτών.
- Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη
δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση για φιλοξενία τέκνων ωφελούμενων της δράσης είναι η
ένταξη του φορέα/δομής στο Μητρώο Φορέων/Δομών της δράσης «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη
δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
9. Οι Δομές της Παρ. 1 οφείλουν να διαθέτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του
Προγράμματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού ΤΠΕ
που απαιτείται για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της παρουσίας
των εξυπηρετούμενων ατόμων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην
Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
10. Οι Φορείς/Δομές, μέσω της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα, αποδέχονται την
ακρίβεια των στοιχείων που τηρούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε
Άρθρο 6
ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Το ποσό που καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. για κάθε κατηγορία
δομής/Θέσης από (ΑΙ έως Β2), ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως και με
μέγιστη διάρκεια τους έντεκα (11) μήνες, και όχι πέραν της 31.07.2022, ανεξαρτήτως
κατηγορίας δομής. Δίνεται ως οικονομική στήριξη των ωφελούμενων και θα καλύπτει
το σύνολο, ή μέρος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της
σίτισης του βρέφους, ή του νήπιου, όταν παρέχεται από τον φορέα/δομή.
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2. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο/η ωφελούμενος/η λάβει «αξία τοποθέτησης», την
οποία δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής,
στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να την ενεργοποιήσει για πρώτη φορά, σε
άλλη κατηγορία θέσης της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2, αντίστοιχα)
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέχρι την 1η εργάσιμη έκαστου μήνα, εκτός
των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2022, με τελευταία ημερομηνία
ενεργοποίησης voucher την 1η εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022, αντίστοιχη προς την
εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού.
Άρθρο 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Στην κάθε
Πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα κατωτέρω:
- οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση, ανά κριτήριο
των δυνητικών ωφελούμενων της εκάστοτε πρόσκλησης
- η αίτηση συμμετοχής και κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - η
προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών. Για την κατηγορία ωφελουμένων της περίπτωσης γ της παρ. 2 του
άρθρου 4 της παρούσας η ΕΕΤΑΑ αντλεί από τα εκ μέρους της τηρούμενα κατά το
σύστημα της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στοιχεία,
την σχετική αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά, χωρίς την υποχρέωση των
ωφελούμενων αυτών να προβούν εκ νέου στην υποβολή αίτησης συμμετοχής στο
παρόν Πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για την κατηγορία αυτή
αποτελεί η αποδοχή της δυνατότητας αυτής εκ μέρους των ωφελουμένων.
- η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων - ο τρόπος
ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί
αναγκαία.
2. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά
στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, σύμφωνα με τις διαδικασίες
που περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση. Η υποβολή των αιτήσεων και των
αντίστοιχων κατά περίπτωση δικαιολογητικών (με την επισύναψη αρχείων pdf) θα
γίνεται μόνο μέσω της «ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Η
είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά
του/της αιτούντος/αιτούσας. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης
της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την
επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ή/και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά
μοριοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας, θα περιγραφούν στην οικεία πρόσκληση.
3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ
για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την άντληση
στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων ενδεικτικά από τα
πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της
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Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ΑΠΟΓΡΑΦΗ κ.λπ., τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Άρθρο 8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:
α. Στο οικογενειακό εισόδημα: Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και
τα αυτοτελώς
φορολογούμενα, των δύο (2) μερών/συζύγων, των
παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση, για το
Φορολογικό έτος 2020. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται
υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα του/της αιτούντος/ούσας, θα προκύπτει από την
Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του
Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν
από 01.01.2020 έως 31.12.2020). Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας
καθώς και του έτερου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το
2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα αναλύεται ως εξής:
- Έως τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000 €) για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο
(2) παιδιά.
- Έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000 €) για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά.
- Έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000 €) για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4)
παιδιά, και
- Έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000 €) για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και
άνω.
Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο για τον
υπολογισμό του εισοδήματος, περιλαμβάνει: α) τέκνα μέχρι 18 ετών, β) τέκνα έως 24
ετών, σε περίπτωση που σπουδάζουν και γ) άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας.
β. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση.
γ. Στην οικογενειακή κατάσταση.
2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται από
Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρι
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.
3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των αντίστοιχων κατά περίπτωση
απαραίτητων δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα στην
εφαρμογή από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των
δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων,
βάσει του συστήματος μοριοδότησης.
4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών των
ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
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5. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη τα
παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:
α) Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τα μόρια που θα δοθούν
υπολογίζονται βάσει του τύπου: ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 - (Ε-Π)/500
Όπου: Ε είναι το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα
αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του
Εκκαθαριστικού)
των
αιτούντων,
των
έτερων
μελών
και
των
παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση και Π
αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, ηλικίας έως 12 ετών. Η ανωτέρω τιμή
του Π, δηλαδή των 500€, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο μεΑ άνω των 12 ετών.
Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση
είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα
οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και
απορρίπτονται.
Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει
Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται της ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή του ν.
4356/2015. Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και
στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

1. Ετήσιο δηλωθέν
οικογενειακό εισόδημα

(Ε-Π)
90 - ------500
Αιτούντες που

50

- ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με
ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, και
- έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω
2. Οικογενειακή
κατάσταση

- Αιτούντες, μονογονεϊκές οικογένειες
- Αιτούντες, τρίτεκνοι - πολύτεκνοι,
40
Αιτούντες που
- έχουν σύζυγο ΑμεΑ
αναπηρίας 67% και άνω

με

ποσοστό

- έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας
σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το
οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας.
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6. Βάσει των παραπάνω η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προβαίνει της κάτωθι ενέργειες:
- Επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων με πληροφοριακό σύστημα, διασταύρωση και
έλεγχο των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις,
όπου είναι δυνατόν, γίνονται με χρήση των διεπαφών που παρέχονται από το Κέντρο
Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων ατόμων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 5
και κατάταξή τους με σειρά προτεραιότητας.
- Δημιουργία προσωρινών πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα
άτομα με βάση την μοριοδότησή της και κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι
εξάντλησης του προϋπολογισμού του προγράμματος.
- Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
- Εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις
διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Οριστικοποίηση και ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων.
7. Οι αιτούντες/σες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση
των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
8. Μετά την επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί σε κάθε ωφελούμενο την «Αξία
τοποθέτησης», η οποία είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ούτε
πωλείται. Η παραβίαση των προαναφερομένων, οδηγεί στην ακύρωση της αξίας
τοποθέτησης.
9. Στην περίπτωση που ενώ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τις αιτούσες φορολογική
δήλωση έτους 2020, πλην όμως κατά τον χρόνο εφαρμογής των κριτηρίων του
παρόντος άρθρου δεν έχει εκκαθαριστεί αυτή από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε
είναι δυνατή η συμπερίληψη των αιτουσών αυτών στις ωφελούμενες της Δράσης, με
την οριστικοποίηση της εκκαθάρισης, εφόσον υπάρχουν αδιάθετα voucher. Με την
πρόσκληση του άρθρου 18 της παρούσας καθορίζεται η χρονική διάρκεια της χρήσης
της δυνατότητας αυτής.
Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1. Ενέργειες ωφελουμένων:
α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης», οι ωφελούμενοι/ες απευθύνονται σε
οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους, για την εγγραφή του τέκνου τους.
β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ
ωφελούμενου/ης με τη Δομή/Φορέα, στην οποία προσδιορίζονται ιδίως οι
προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1.9.2021 ή την 1η εργάσιμη κάθε
μήνα, εφόσον η σύμβαση έχει υπογραφεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή.
Ενεργοποιήσεις δεν πραγματοποιούνται τους τελευταίους δύο (2) μήνες, Ιούνιο και
Ιούλιο 2022. Στη σύμβαση επίσης προσδιορίζονται:
- Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
- Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
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- Οι υποχρεώσεις του φορέα, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης
χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι
υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως
προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (θ) για τη μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των
υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι, όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας,
το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως).
γ. Ο/η ωφελούμενος/η υπογράφει το τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχει στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για
λογαριασμό του/της.
2. Ενέργειες Φορέων/Δομών:
α. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών και εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται
στην/στις πρόσκληση/εις, οι Φορείς/Δομές έχουν πρόσβαση και υποβάλουν
ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή «Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά
φορέα/δομή» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. όλα τα ακόλουθα έγγραφα:
- σύμβαση της παρ. 1β με κάθε ωφελούμενο/η,
- εξουσιοδότηση της παρ. 1γ,
- Υπεύθυνη Δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων περί αποδοχής των όρων
του προγράμματος και δήλωσης αριθμού λογαριασμού Τραπέζης, στον οποίο θα
γίνονται οι πληρωμές,
-τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης
λειτουργίας και εκπροσώπησης του Φορέα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
β. Κάθε δομή μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με «αξία τοποθέτησης» που δεν
υπερβαίνει τη συνολική δυναμικότητά της.
γ. Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών/παραστατικών πληρωμής τους, και όταν
κρίνεται απαραίτητο οι Φορείς/Δομές ενημερώνονται από το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. με το «Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου» (ΕΔΕ), για τυχόν ελλείψεις των σχετικών
δικαιολογητικών.
Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΔΟΜΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
1. Υποχρεώσεις Φορέων - Λειτουργία Δομών
Οι Φορείς/Δομές υποχρεούνται:
α) Να εγγράψουν το κάθε παιδί με την καταχώρηση του voucher, ώστε να
ενημερώνεται ηλεκτρονικά η λίστα των ωφελούμενων ανά δομή και να επισυνάπτουν
τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και τις εξουσιοδοτήσεις των ωφελούμενων, σε
ηλεκτρονική μορφή, σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την πρόσκληση. Σε κάθε
νέα εγγραφή, η ανάρτηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να πραγματοποιείται μέχρι
και την πρώτη (1η) εργάσιμη του αντίστοιχου μήνα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο
φορέας δεν θα μπορεί να αιτηθεί την πληρωμή του από το Πρόγραμμα για το
συγκεκριμένο μήνα και η ενεργοποίηση του voucher θα πραγματοποιείται από τον
επόμενο μήνα.
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β) Να καταγράφουν την είσοδο και έξοδο των παιδιών και λοιπών ατόμων στις δομές
του Προγράμματος, με χρήση ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας που θα διαθέτει
η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στους συμμετέχοντες Φορείς, μέσω του ιστότοπου του
Προγράμματος. Η εν λόγω εφαρμογή θα χρησιμοποιείται για τη σάρωση του
γραμμωτού κώδικα (barcode) που θα βρίσκεται εκτυπωμένο σε ειδικό έγγραφο που θα
φέρουν οι ωφελούμενοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση των εξυπηρετούμενων
ατόμων.
Ο Φορέας θα μεριμνά για την ύπαρξη και διατήρηση σε επιχειρησιακή λειτουργία του
αναγκαίου εξοπλισμού (ιδίως κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone και Η/Υ με σύνδεση
στο διαδίκτυο), την εγκατάσταση και κατάλληλη ρύθμιση της εν λόγω εφαρμογής στα
κινητά τηλέφωνα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή παρουσιών, την δήλωση
στο Π.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των στοιχείων των στελεχών που θα κάνουν χρήση του
εξοπλισμού, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης στα εν λόγω στελέχη, προκειμένου να
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την εφαρμογή με ευχέρεια και
αποτελεσματικότητα. Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής θα
παρέχονται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η καταγραφή της
παρουσίας των εξυπηρετούμενων μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας, ο Φορέας
θα καταχωρεί αυτοτελώς τον χρόνο προσέλευσης ή/και αποχώρησης στο Π.Σ. της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.. Ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο εκτελείται η εν λόγω
λειτουργία, ενδέχεται να απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση από την πλευρά του Φορέα
και έγκριση από τα αρμόδια στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
Κάθε παρουσία που έχει καταγραφεί μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας θα
θεωρείται αυτοδικαίως ως έγκυρη. Αντίθετα, για κάθε παρουσία που θα έχει
καταγραφεί από τα στελέχη της Δομής στο Π.Σ., προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, θα
απαιτείται επιβεβαίωση από την ωφελούμενη.
Τα προβλεπόμενα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, που αποτελούν την βάση για
την έκδοση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πληρωμής, θα δημιουργούνται
αυτόματα από το Π.Σ. της Ε.Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. την 5η ημέρα του επομένου μήνα από αυτόν
τον οποίο αφορούν, και θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον τις έγκυρες
ημερήσιες παρουσίες των εξυπηρετούμενων ατόμων. Επισημαίνεται ότι, μετά την
ημέρα αυτή, οποιαδήποτε παρουσία δεν έχει εισαχθεί στο Π.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ή
δεν έχει επιβεβαιωθεί, δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση των
Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πληρωμής.
γ) Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., τη
Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών ανά ταμείο και ανά δομή, σε μηνιαία βάση
και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ψηφιακά υπογεγραμμένη
από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα για τη
θεμελίωση της δαπάνης.
δ) Να δηλώνουν υπευθύνως και να καταχωρούν ορθά, τη συνολική δυναμικότητα της
κάθε δομής τους, όπως αυτή ορίζεται από το αντίστοιχο ισχύον θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας της, με τον ακριβή αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών, ανά κατηγορία
θέσης, όπως τους ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
ε) Να μεριμνούν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε
περίπτωση απουσίας των παιδιών/ατόμων ωφελούμενων του Προγράμματος.
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στ) Να τηρούν στο αρχείο τους πλήρη φάκελο του Προγράμματος με όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά της υλοποίησης της δράσης, τον οποίο
οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.
ζ) Να αποδέχονται τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις επιτόπιες επαληθεύσεις
που θα διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και από τα αρμόδια Εθνικά όργανα,
που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία, θεωρώντας εκ των προτέρων ως ακριβή τα
στοιχεία που τηρούνται μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
η) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά
με την παρακολούθηση της δράσης και να προσαρμόσουν όσες από τις παραπάνω
διαδικασίες (α-ζ) εμπίπτουν στη λειτουργία της εφαρμογής.
2. Υποχρεώσεις ωφελουμένων
α) Οι ωφελούμενοι/ες οφείλουν να συνάψουν/υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση
με το Φορέα/Δομή καθώς και να υπογράψουν το τυποποιημένο έντυπο με το οποίο
παρέχεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το
Φορέα/Δομή για λογαριασμό τους, μέχρι και την 1η εργάσιμη κάθε μήνα.
β) Οι ωφελούμενοι/ες υποχρεούνται, κατά την ημερήσια προσέλευση και αποχώρηση
του τέκνου τους προς/ από την Δομή του Προγράμματος, να φέρουν το ειδικό έντυπο
παρουσίας, το οποίο εκτυπώνεται μέσω της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το εν
λόγω έντυπο φέρει ειδικό κωδικό σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode), ο οποίος θα
σαρώνεται μέσω ειδικής εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας της Δομής, προκειμένου να
καταχωρείται αυτόματα η παρουσία του τέκνου στο Πληροφοριακό Σύστημα της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και με τον τρόπο αυτό να βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών
φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή κατά την αντίστοιχη ημέρα.
Αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας, καθώς και
εναλλακτικοί τρόποι καταγραφής των παρουσιών (σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή
η εκτέλεση της ανωτέρω διαδικασίας), παρέχονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.
γ) Οι ωφελούμενοι/ες δε δύνανται να αλλάζουν Φορέα/Δομή, με τον οποίο είχαν
υπογράψει σύμβαση για τη φιλοξενία/απασχόληση του παιδιού τους χωρίς σπουδαίο
λόγο (μετακόμιση, ασθένεια κ.ά). Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, αφού
υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της ωφελούμενης προς τον φορέα, θα πρέπει να
δηλώνεται η διακοπή της παροχής υπηρεσίας/διαγραφή από την ωφελούμενη, μέσω
σχετικής λειτουργίας της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., όπως περιγράφεται στην
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
δ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά
με την παρακολούθηση της δράσης.
Άρθρο 11
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
1. Επιλέξιμες δαπάνες:
Ως επιλέξιμες δαπάνες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση, ορίζονται οι
πληρωμές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για λογαριασμό του/της ωφελούμενου/ης προς τους
φορείς, οι οποίες δικαιολογούνται από εξοφλημένα παραστατικά που αντιστοιχούν στο
φυσικό αντικείμενο της παρ. 6
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2. Οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
της ωφελούμενης με το Φορέα/Δομή.
3. Δικαιολογητικά δαπανών:
Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά,
τα οποία εκδίδουν οι Φορείς/Δομές προς τον/την ωφελούμενο/η σε μηνιαία βάση, όπως
προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά
έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Δομή. Οι ανωτέρω
πληρωμές καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
υποχρεούται να τηρήσει τα εν λόγω αρχεία για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από
τη σχετική νομοθεσία.
5. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης αναγράφεται ο τίτλος του
προγράμματος.
6. Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η
πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε γίνεται με βάση τα
ηλεκτρονικά μηνιαία δελτία παρακολούθησης, τα οποία εκδίδονται από το
Πληροφοριακό της Σύστημα και θα φέρουν την ψηφιακή υπογραφή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε..
7. Η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με
βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών της παρ. 8 του παρόντος
άρθρου, τις οποίες υποβάλλουν οι Φορείς το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα
(ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αργίας) και αφορούν στον
προηγούμενο μήνα. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών που υποβάλλονται
μετά την 15η του μήνα εξετάζονται τον επόμενο μήνα.
8. Για τη διενέργεια των πληρωμών οι Φορείς υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ανά
Δομή, Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση
Παραστατικών αναγράφει τα πλήρη φορολογικά στοιχεία ταυτότητας του
Φορέα/Δομής και την περίοδο αναφοράς, και περιλαμβάνει σε μορφή πίνακα κατ’
ελάχιστον τα: α) α/α παραστατικού (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που έχει εκδώσει
ο φορέας προς τους/τις ωφελούμενους/ες), β) ημερομηνία έκδοσης, γ) ονοματεπώνυμο
ωφελούμενου/ης, και δ) το ποσό της περιόδου αναφοράς.
9. Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου αποστέλλονται στο δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή
και ψηφιακά υπογεγραμμένα (εξαιρουμένης της σύμβασης με την ωφελούμενη, η
οποία πρέπει να φέρει φυσικές υπογραφές και των δύο (2) συμβαλλόμενων και
σφραγίδα
του
Φορέα),
σύμφωνα
με
τα
προβλεπόμενα
στην/στις
Πρόσκληση/Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
10. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών και
τα Ηλεκτρονικά Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επιβεβαιώνει τη συμφωνία του
φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό
κάθε φορέα.
11. Η πίστωση του λογαριασμού πραγματοποιείται εντός εικοσαημέρου από την
υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) να έχει πιστωθεί
στον λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το
αντίστοιχο ποσό από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, β) να έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της όλα τα
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απαιτούμενα έγγραφα, έγκυρα και ορθά συμπληρωμένα και καταχωρημένα, γ) να μην
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και είναι δυνατό να αφορά στο σύνολο των δομών
ενός φορέα.
12. Κατ’ εξαίρεση, οι πληρωμές της πρώτης και της δεύτερης δόσης καταβάλλονται
με την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ
13. Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα της Δομής, αποδίδεται στο Φορέα/Δομή το αντίτιμο του τρέχοντος
μηνός.
Άρθρο 12
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Η χρηματοδότηση του προγράμματος αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και
προέρχεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η χρηματοδότηση διενεργείται προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με πίστωση του
λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το πρόγραμμα αυτό, με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Διεύθυνση. Οι αναγκαίες πιστώσεις
μεταβιβάζονται εντός του πρώτου τριμήνου εφαρμογής του προγράμματος.
3. Για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του προγράμματος, ορίζεται ποσοστό
1% επί προϋπολογισμού του Προγράμματος και αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε.,
λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και καλύπτει μέρος της
διαχειριστικής δαπάνης του προγράμματος, ως φορέας διαχείρισής του.
4. Εκ του συνολικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του προγράμματος, μετά
την αφαίρεση των διαχειριστικών δαπανών τούτου, ποσοστό 50% διατίθεται για την
κάλυψη της δαπάνης αξίας τοποθέτησης των τέκνων των ωφελουμένων των
περιπτώσεων 2β) και 2γ) του άρθρου 4 της παρούσας και ποσοστό 50% διατίθεται για
την κάλυψη της σχετικής δαπάνης της περίπτωσης 2 α) του άρθρου 4 της παρούσας.
Αναλόγως της εξέλιξης του Προγράμματος είναι δυνατή εκ μέρους της Ε.Τ.Τ.Α.Α. ΑΕ,
η ανακατανομή των πόρων μεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών ωφελουμένων και μέχρι
εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 13
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη
Επιτροπή κριθεί σκόπιμο να συσταθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος
από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της.
Συγκεκριμένα, θα συσταθούν/συγκροτηθούν τουλάχιστον: α) Επιτροπή Επιλογής
Ωφελούμενων, και β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Οι ανωτέρω Επιτροπές
αποτελούνται από υπαλλήλους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το Έργο των Επιτροπών αυτών
εξειδικεύεται στις Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 14
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ΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Οι περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν
δηλώσεως του/της ωφελούμενου/ης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της
Δομής, εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και εξειδικεύονται περαιτέρω στην/στις
πρόσκληση/προσκλήσεις προς τα ωφελούμενα άτομα.
2. Όλες οι ωφελούμενες οφείλουν να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης
εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διαγραφούν.
3. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρεί την ισχύ της σε περίπτωση αλλαγής της Δομής
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022. Η νέα εγγραφή σε Φορέα/Δομή θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από
το μήνα διαγραφής.
Άρθρο 15
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των
ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, συμφώνως προς το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών διατάξεων.
β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα
των δαπανών και των εγγράφων που τις δικαιολογούν, σύμφωνα με το δημόσιο
λογιστικό σύστημα.
γ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.
δ) Την αναστολή ή/και ακύρωση της χρηματοδότησης και την ανάκτηση τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.
ε) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
2. Επίπεδο - είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα. Προς τους Φορείς/Δομές:
α) Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
β) Επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
δειγματοληπτικά. Ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να διενεργείται σε οποιαδήποτε
Φορέα/Δομή φιλοξενεί τέκνα ωφελούμενου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση,
γ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα.
3. Διαδρομή του Ελέγχου
Ο σκοπός των ελέγχων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. συνίσταται στην πιστοποίηση της
παράδοσης των υπηρεσιών των Δομών προς τους ωφελούμενους, στην αντιστοίχιση
τούτων προς την καλυπτόμενη αξία τοποθέτησης καθώς και στην πιστοποίηση
τήρησης του συνόλου των εγγράφων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 της
παρούσας. Για το πρόγραμμα απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση
της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους
που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
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α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που δηλώνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Προς τούτο,
πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της
δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και
μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά, τα οποία
θα επισυνάπτονται.
β) Η ύπαρξη κατά περίπτωση των εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.
4. Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και περιπτώσεις
αναστολής ή/και αποκλεισμού των Φορέων/Δομών από την Δράση.
α) Εάν κατά την υλοποίηση της Δράσης ή μετά από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διαπιστωθεί η ύπαρξη παρατυπίας λόγω μη τήρησης ή παράλειψης
των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα ή και τις μεταξύ Φορέων/Δομών
και ωφελούμενων συμβάσεις και έχει ως αποτέλεσμα αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθείσα δαπάνη, επιβάρυνση ή ζημία του εθνικού προϋπολογισμού, η Ε.Ε.Τ.Α.Α
Α.Ε. αναζητά από το Φορέα/Δομή την επιστροφή της αξίας της χρηματοδότησης
(voucher) που αντιστοιχεί στο είδος και έκταση της παρατυπίας. Σε περίπτωση μη
επιστροφής συντάσσεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και
εισήγηση για αναζήτηση των δαπανών, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως προκειμένου
να καταλογισθούν εις βάρος του Φορέα/Δομής που έλαβε την αντίστοιχη
χρηματοδότηση.
β) Ειδικά για τις περιπτώσεις που η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη των
Φορέων/Δομών συνιστά και «υπόνοια απάτης», ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, όταν
αυταπόδεικτα καταδεικνύεται πρόθεση απάτης από τα έγγραφα και στοιχεία που
υποβάλλει ο Φορέας/Δομή στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, όπως για παράδειγμα
στις περιπτώσεις εγγράφων που κατά τον τύπο ή/και κατά το περιεχόμενό τους δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και κατά την πηγή και τον προορισμό τους
παράγονται από την διοίκηση («βάσιμη υπόνοια απάτης»), η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., πέραν
των οριζόμενων στο υπό στοιχείο α) του παρόντος άρθρου και, ανάλογα με την έκταση
και βαρύτητα της παρατυπίας, δύναται να μη συμπεριλαμβάνει τους Φορείς/Δομές στο
Μητρώο ή/και να αναστείλει ή να αποκλείσει τη συμμετοχή αυτών στο Πρόγραμμα,
σε τρέχουσες ή/και μελλοντικές προσκλήσεις της Δράσης.
γ) Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε κάθε περίπτωση παρατυπίας που πληρούνται και τα
χαρακτηριστικά της μη ορθής υλοποίησης του προγράμματος ενημερώνει άμεσα την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
προκειμένου να διενεργηθούν τα σχετικώς προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική
νομοθεσία.
δ)Τυχόν αχρεωοτήτως 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 Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 16
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
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1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθμ. 7 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
«Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλους τους ωφελούμενους του προγράμματος και τα μέλη των
οικογενειών τους το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως εκτελούσα
την επεξεργασία των δεδομένων των ωφελούμενων του προγράμματος και των μελών
των οικογενειών τους για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 αριθμ. 8 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζεται η Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με το
άρθρο 35 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).
2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων
του προγράμματος και των μελών των οικογενειών τους είναι η οικονομική στήριξη
αυτών για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
και ειδικότερα για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την ενίσχυση της
οικογενειακής συνοχής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.
3. Η νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχείο ε της παρ.
1 του άρθρου 6 (δημόσιο συμφέρον) και για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων το
στοιχείο η της παρ. 2 του άρθρου 9 (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και
υπηρεσιών) του Γ.Κ.Π.Δ.
4. Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων του προγράμματος δύνανται να
κοινοποιούνται ή να αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την
άντληση, διασταύρωση και έλεγχο στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των
αιτούντων, μέσω διαλειτουργικότητας και ενδεικτικά από τα πληροφοριακά
συστήματα της ΑΑΔΕ, του Μητρώου Πολιτών, του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και της Η.ΔΙ.Κ.Α.
ΑΕ και του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου - ΑΠΟΓΡΑΦΗ.
5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για να παρέχει στις ωφελούμενες του προγράμματος 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.
6. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ενεργεί τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις αρχές που διέπουν
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ.,
καθώς επίσης τους κανόνες του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. και συμπεριλαμβάνει τα
στοιχεία των ωφελούμενων και των οικογενειών τους που καταχωρεί στην ειδική
ηλεκτρονική εφαρμογή σε αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται
για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του Γ.Κ.Π.Δ.
Άρθρο 17
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της
πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά,
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κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση
λεπτομερών πληροφοριών.
2. 2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 4624/ 2019 και του Κανονισμού (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
Δεδομένων)» και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα των
ωφελούμενων να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
εθνικής νομοθεσίας, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιμελείται τρόπους
ψευδωνυμοποίησης της δημοσιοποίησης των δεδομένων των ωφελούμενων.
Άρθρο 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύεται ή/και να ορίζεται οτιδήποτε δεν
περιλαμβάνεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής νομοθεσίας,
εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ.
2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζονται για τον ετήσιο
κύκλο της δράσης 2021-2022.
----------.---------1471. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθ.
77602 της 12/28.7.2021 «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 3391)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος 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 (Α’ 133).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τα
άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 130.
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5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπ’ αρ. 38/2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση
και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021 - 2025» (Α’ 174).
9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
10. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ
[Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής
υπουργικής απόφασης]» (Β’ 2857).
11. Τις ετήσιες Εγκυκλίους για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ και τον
προγραμματισμό δαπανών.
12. Την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων,
αναγκών και δημιουργίας αναπτυξιακών ευκαιριών που προκύπτουν από τη διαδικασία
επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την περίοδο προσαρμογής 2010-2018 και τους
περιορισμούς που επιβλήθηκαν ως συνέπεια της πανδημίας του SARS COV-2.
13. Την υπ’ αρ. 73134/30.6.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
14. Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ.
73134/30.6.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση και υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση Έκτακτων
Αναγκών (εφεξής Πρόγραμμα) ως μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021 - 2025, με βάση τους στόχους και το σύστημα διαχείρισης, όπως
καθορίζονται στα ακόλουθα άρθρα:
Άρθρο 1
Στόχος Προγράμματος, περιοχή παρέμβασης, διάρκεια και προϋπολογισμός
1. Στόχος του Προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά επείγουσες
και απρόβλεπτες ανάγκες και να αξιοποιηθούν αναπτυξιακές ευκαιρίες που
προκύπτουν κατά την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας σε συνέχεια της
υλοποίησης των τριών προγραμμάτων προσαρμογής και των περιορισμών που
επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του ιού SARS COV-2.
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«Ειδικότερα, το πρόγραμμα δύναται να καλύψει ανάγκες προσαρμογής των εθνικών
πολιτικών σε επείγουσες εξωγενείς απαιτήσεις, αντιμετώπισης εκτάκτων οικονομικών,
υγειονομικών και άλλων αναγκών, καθώς και κάθε άλλη τεκμηριωμένη περίπτωση
αντιμετώπισης κοινωνικών, οικονομικών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων οξείας
φύσεως».
Το μέσα σε «» δεύτερο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από το πρώτο εδ. του άρθρου
μόνου της απ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 118558 της
2/3.11.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602/12-7-2021 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Έγκριση Ειδικού Προγράμματος
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης” (Β΄3391)»
(Β’ 5075). Με το δε δεύτερο εδ. του άρθρου μόνου ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης
έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄3391).»
2. Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι ολόκληρη η επικράτεια.
3. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2021 - 2025.
4. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 300.000.000 € και θα
καλυφθεί από διάθεση τμήματος του Αποθεματικού του ΕΠΑ.
Άρθρο 2
Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού
1. Για την εφαρμογή του ειδικού Προγράμματος, συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού
(ΕΠΣΥ).
2. Η ΕΠΣΥ αποτελείται από:
Ι. τον/την Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δημόσιες επενδύσεις και το
ΕΣΠΑ, ως πρόεδρο,
II. τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως μέλος και
III. τον/την Γενικό/ή Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, ως μέλος.
Τον/την Πρόεδρο αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ο/η Γενικός/ή Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τα μέλη της ΕΠΣΥ αναπληρώνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, με έγγραφη γνωστοποίηση του ονόματος του
αναπληρωτή στον πρόεδρο της ΕΠΣΥ.
3. Το έργο της ΕΠΣΥ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης
Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.).
4. Οι αρμοδιότητες της ΕΠΣΥ είναι:
α. Η απόφαση για την έκδοση και τους όρους της Ανακοίνωσης Πρόθεσης
Χρηματοδότησης.
β. Η αξιολόγηση της συμβατότητας των προτεινόμενων έργων και δράσεων, με τους
στόχους του Προγράμματος.
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γ. Η επιλογή των έργων που πρόκειται να ενταχθούν και η απόφαση για την έκδοση
ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης.
δ. Η δημοσιοποίηση, ενημέρωση και προβολή του Προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.
5. Η ΕΠΣΥ συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο με απόφαση του
Προέδρου της. Επείγοντα θέματα, μπορούν να προταθούν από τον Πρόεδρο στα μέλη
της ΕΠΣΥ και με τη γραπτή διαδικασία. Οι αποφάσεις της ΕΠΣΥ λαμβάνονται με
ομοφωνία.
6. Η ΕΠΣΥ κατά τις συνεδριάσεις της μπορεί να προσκαλεί εκπροσώπους των
φορέων των προτάσεων και άλλων φορέων εφόσον απαιτείται. Των συνεδριάσεων της
ΕΠΣΥ μπορεί να προηγούνται προπαρασκευαστικές συσκέψεις της Δι.Δι.Ε.Π. με τους
αρμόδιους φορείς υλοποίησης.
7. Η Δι.Δι.Ε.Π. διανέμει (ηλεκτρονικά) τις αποφάσεις της συνεδρίασης της ΕΠΣΥ
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης στους
συμμετέχοντες.
Άρθρο 3
Διαχείριση του Προγράμματος
1. Για την διοικητική υποστήριξη του έργου της ΕΠΣΥ και τη διαχείριση του
Προγράμματος, αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης
Εθνικού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία
μεριμνά για τα κάτωθι:
α. Την υποστήριξη των εργασιών της ΕΠΣΥ, με την παροχή γραμματειακής
υποστήριξης, την προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων
και την τήρηση των πρακτικών.
β. Τη συγκέντρωση των αιτημάτων των Φορέων Υλοποίησης (Δικαιούχων).
γ. Την έκδοση ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης των έργων ύστερα από
απόφαση της ΕΠΣΥ.
δ. Την παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης του
Προγράμματος προς τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης των δράσεων του, καθώς
και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών προς τους δικαιούχους σε ότι αφορά τις
υφιστάμενες διαδικασίες.
ε. Τον έλεγχο της πληρότητας των αιτημάτων για ένταξη των δράσεων στο
πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης.
στ. Τη συγκέντρωση των δελτίων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
έργων/δράσεων από τους δικαιούχους.
ζ. Την ενημέρωση και τον συντονισμό των ενεργειών των φορέων υλοποίησης (καθώς
και των εμπλεκόμενων αρχών) στην υλοποίηση του Προγράμματος.
η. Την διαβίβαση στην ΕΠΣΥ εισήγησης επί αιτήματος τροποποίησης του έργου.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και ένταξης έργων στο Πρόγραμμα
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1. Για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα εκδίδεται Ανακοίνωση Πρόθεσης
Χρηματοδότησης από τον Πρόεδρο της ΕΠΣΥ. Στην ανακοίνωση πρόθεσης
χρηματοδότησης δύναται να περιγράφονται οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι
δικαιούχοι των έργων, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, και μπορεί να τίθενται
ειδικότερα κριτήρια ή συγκεκριμένοι όροι για την επιλεξιμότητα και την ένταξη των
προτάσεων στο Πρόγραμμα.
2. Στο Πρόγραμμα μπορούν να εντάσσονται και έργα τα οποία είναι ήδη
εγγεγραμμένα στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),
μετά από απόφαση της ΕΠΣΥ.
3. Η πρόταση των Φορέων Υλοποίησης (Δικαιούχων) συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
α. Τεχνικό Δελτίο Έργου, στο οποίο να τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησης
των δράσεων αυτών από το Πρόγραμμα.
β. Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.
γ. Έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία ότι το έργο δεν εμπίπτει στους περιορισμούς περί
κρατικών ενισχύσεων.
δ. Βεβαίωση ότι το έργο δεν χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα.
ε. Βεβαίωση της αρμόδιας ή των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών ότι η προτεινόμενη
δράση δεν μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
4. Ο Πρόεδρος της ΕΠΣΥ εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης των έργων ή τις
τροποποιήσεις αυτών και τις αποφάσεις απένταξης έργων στο Πρόγραμμα.
Άρθρο 5
Εγγραφή των έργων του Προγράμματος στο ΠΔΕ
1. Η απόφαση ένταξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής του έργου σε
Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.) του Φορέα Χρηματοδότησης.
2. Τα έργα του Προγράμματος εντάσσονται σε Σ.Α. του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ
του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης.
3. Τα νέα έργα που εντάσσονται με αυτοδίκαιη πρόταση στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), εγγράφονται με πίστωση για το έτος της ένταξης, έως 10% του
προϋπολογισμού τους. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με ετήσια
εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6
Χρηματοδότηση έργων
1. Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων από αμιγώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ,
καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΠΔΕ.
2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης των έργων (κατανομή) με
συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου ή στη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, κοινοποιούμενο στη
Δι.Δι.Ε.Π.
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3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση του Δικαιούχου με τους όρους
και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης έργων της παρούσας ή του ΠΔΕ ή του ΕΠΑ ή
τους γενικούς ή ειδικούς όρους της απόφασης ένταξης, η Δι.Δι.Ε.Π με έγγραφη
ειδοποίησή της προς το δικαιούχο δύναται να διακόπτει την διαδικασία και να θέτει
αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να προβεί σε
όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για τη συμμόρφωσή του. Η προθεσμία
συμμόρφωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Μετά το πέρας της
τασσόμενης προθεσμίας η Δι.Δι.Ε.Π. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, και, εφόσον
απαιτείται, εφαρμόζεται αναλογικά η υπό στοιχεία 126829/ EΥΘΥ 1217/8.12.2015
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 άρθρο 22 του ν. 4314/2014»
(Β’ 2784).
Άρθρο 7
Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων
1. Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων από τη Δι.Δι.Ε.Π. έχει
σκοπό να πιστοποιηθεί η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να επιβεβαιωθεί η
πρόοδος της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων και να
διαπιστωθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα, ώστε να αναληφθούν τα κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα.
2. Στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, καθώς και κάθε φορά που προκύπτουν σημαντικές
αλλαγές στην πορεία υλοποίησης των έργων ή υποέργων, οι δικαιούχοι υποβάλλουν
στην Δι.Δι.Ε.Π. Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης Έργων. Η
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων συντελείται κυρίως μέσω της
συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης της προόδου των βασικών στοιχείων του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων/υποέργων, όπως αυτά δηλώθηκαν
στο Τεχνικό Δελτίο Έργου και επικαιροποιούνται στα Δελτία Παρακολούθησης
Προόδου Υλοποίησης Έργων.
3. Η Δι.Δι.Ε.Π. κατά την παρακολούθηση της προόδου των έργων, λαμβάνει υπόψη
της τα αποτελέσματα των διοικητικών επαληθεύσεων ή των επιτόπιων επιθεωρήσεων,
ή λοιπών ελέγχων που διενεργήθηκαν στο έργο, και επικοινωνεί με τους δικαιούχους
προκειμένου να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των έργων,
ώστε να διαμορφώσει μία πληρέστερη εικόνα για την πρόοδό τους.
Άρθρο 8
Σύνταξη εκθέσεων, έλεγχοι, επιτόπιες επιθεωρήσεις
1. Η Δι.Δι.Ε.Π. συγκεντρώνει τα Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Υλοποίησης
Έργων και υποβάλει συγκεντρωτική έκθεση προς την ΕΠΣΥ. Η Δι.Δι.Ε.Π. διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τους δικαιούχους πρόσθετες διευκρινίσεις ή λοιπές
πληροφορίες, προκειμένου να αποκτήσει σαφή εικόνα για την πορεία υλοποίησης των
έργων.
2. Η ΕΠΣΥ, με βάση την συγκεντρωτική έκθεση, λαμβάνει μέτρα για την εύρυθμη
εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του Προγράμματος.
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3. Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, οι Δικαιούχοι
εμπίπτουν στο πλαίσιο των ελέγχων της υποπαρ. 2 της παρ. Β του άρθρου 129 του ν.
4635/2019.
Άρθρο 9
Τροποποίηση απόφασης ένταξης
1. Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης του έργου μπορεί να προκύψει είτε από
τον Δικαιούχο, με την υποβολή του σχετικού αιτήματος τροποποίησης απόφασης
ένταξης του έργου στην Δι.Δι.Ε.Π., όπου θα αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και
θα τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης των στοιχείων του έργου, είτε από
την Δι.Δι.Ε.Π., κατά την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του έργου, και στην
περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία του έργου, όπως αυτά
αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης.
2. Η ανάγκη για την τροποποίηση του έργου μπορεί να προκύπτει κυρίως:
α. Κατά την υλοποίηση του έργου, εφόσον διαπιστώνεται ότι η μεταβολή επιμέρους
στοιχείων του δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των
αποτελεσμάτων και στόχων του.
β. Από εξωγενείς παράγοντες, όπως ενδεικτικά νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες
επιφέρουν μεταβολές στη νομική προσωπικότητα του δικαιούχου του έργου, ή στον
προϋπολογισμό του.
γ. Από την ανάγκη τακτοποίησης των στοιχείων του έργου στο επίπεδο της
πραγματικής υλοποίησής του.
3. Η τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης ένταξης δύναται να αφορά στη
διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, συμπεριλαμβανομένων και
των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του έργου, στα στοιχεία του φυσικού
αντικειμένου του έργου, στο ύψος της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου, στον
δικαιούχο του έργου ή σε άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της Δι.Δι.ΕΠ δύνανται να
μεταβληθούν.
4. Για την τροποποίηση του έργου η Δι.Δι.Ε.Π. διαβιβάζει την εισήγησή της στην
ΕΠΣΥ για την έκδοση τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης ή μη.
Άρθρο 10
Διαδικασία ολοκλήρωσης έργων και Προγράμματος
1. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες
κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που
αποστέλλεται στην Δι.Δι.Ε.Π.
2. Η Δι.Δι.Ε.Π. επεξεργάζεται τις εκθέσεις ολοκλήρωσης, διενεργώντας -όταν
απαιτείται- επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων.
3. Στη βάση των εκθέσεων ολοκλήρωσης των έργων καθώς και των πορισμάτων των
πιθανών ελέγχων, η Δι.Δι.Ε.Π. προβαίνει στην τελική έκθεση ολοκλήρωσης του
Προγράμματος.
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Άρθρο 11
Τελικές Διατάξεις
Για επί μέρους ζητήματα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που δεν
ρυθμίζονται με την παρούσα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ.
62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021 - 2025».
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1472. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ.
4000/1/111-η΄ της 21/28.7.2021 «Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων
τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και
αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας
διαμονής» (Β’ 3419)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. ιζ’ του άρθρου 1 και των άρθρων 8, 9 και 25 του ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80),
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
περ. 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 8000/1/2021/64-α/16-07-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των
πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και 31-122021, επιτρέπεται, μία ή περισσότερες φορές, η έξοδος και επανείσοδος, πολιτών
τρίτων χωρών, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, κατόχων: α) ισχύουσας βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των
διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 ή β) ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, προκειμένου
να επισκεφθούν τη χώρα καταγωγής τους, εφόσον αναχωρούν από τη χώρα μας εντός
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και φέρουν ισχύον διαβατήριο ή άλλο
ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο από τη χώρα μας.
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2. Ομοίως, επιτρέπεται έως και 31-12-2021, η επανείσοδος των ως άνω πολιτών
τρίτων χωρών που έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα από
01-01-2020 έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εν τω
μεταξύ απορριπτική ή ανακλητική απόφαση επί των αιτήσεων χορήγησης/ ανανέωσης
άδειας διαμονής ή της ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, αντίστοιχα.
3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του
ν. 4251/2014.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1473. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48010 της 28/28.7.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 3428)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α.
Δ1α/ΓΠ.οικ.49351/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590), κατωτ. αριθ. 1488, δυνάμει της
παρ. 2 του άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3
του ίδιου άρθρου εβδόμου).
----------.---------1473Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 48011 της 28/28.7.2021 «Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής
διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 29.7.2021 έως και 30.9.2021»
(Β’ 3429)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τέταρτου 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 αυτό αντικαταστάθηκε
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με τα άρθρα δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α’ 116) και 85 του ν. 4745/2020
(Α’ 214) και η ισχύς του οποίου είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4728/2020 (Α’ 186) και παρατάθηκε εκ νέου με το άρθρο 22 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), με την παρ. 5 του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), με το άρθρο 23 του
ν. 4790/2021 (Α’ 48) και με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021
(Α’ 110),
β. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους διατάκτες» (Α’ 145),
γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155) και
ζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών
επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 στην 202η Συνεδρίασή της, την 26η Μαρτίου 2021.
3. Tην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του
κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020
(Β’ 2370) και υπ’ αρ. 9418/23.6.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες
αποφάσεις» (Β’ 1632), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504)
όμοια απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 6301/13.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).
5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.47905/28.7.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης
προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης για
την αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του αναφερόμενου ξενοδοχείου, το ύψος της
οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τον ΑΛΕ
2440989002 «Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης» του Φ/EΦ: 1015-202000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ/ΕΦ:
1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73777/18.11.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την
αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς και
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του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 5150).
6. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο,
όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά
καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Αλοννήσου στις υπ’ αρ. 12776/19.7.2021
(ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π) και 12981/21.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7)
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων
(κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων
COVID-19 του Υπουργείου Τουρισμού.
7. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα στο νησί της Αλοννήσου,
καθώς και τη δυναμικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
8. Την επιτακτική και άμεση ανάγκη εξεύρεσης τουριστικών καταλυμάτων για την
προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο του ακόλουθου τουριστικού καταλύματος
στην Αλόννησο:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΗΣΙ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΦΜ
(4
ΨΗΦΙΑ)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 6977

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗ.Τ.Ε./ 0726Κ032Α0190800
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΕΙΔΙΩΝ

27
ΑΣΤΕΡΩΝ/ 2

Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα διατίθεται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το
χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό
της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης
και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
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2. Η αξία της αποζημίωσης του τουριστικού καταλύματος της παρ. 1, υπολογίζεται
ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε εξήντα (60) ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των
δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και του ΦΠΑ, και δεκαπέντε
(15) ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά. Το
ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα δεσμεύεται αποκλειστικά για τη φιλοξενία
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα
άτομα αυτά. Αναφορικά με τη σίτιση των διαμενόντων πρέπει να τηρούνται τα
οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με το
κατάλυμα και τα γεύματα να διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό του
καταλύματος στους διαμένοντες.
Άρθρο δεύτερο
Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της
αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 29.7.2021 έως και 30.9.2021 και καταβάλλεται από
το Υπουργείο Υγείας στο τουριστικό κατάλυμα του άρθρου πρώτου της παρούσας
εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.
Άρθρο τρίτο
1. Το τουριστικό κατάλυμα της παρ. 1 του άρθρου πρώτου πρέπει να τηρεί σε όλη τη
διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης, τις νόμιμες για τη
λειτουργία του προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική
νομοθεσία [Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας,
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών], καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.
6632/16.4.2021 (Β’ 1632) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του
τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων
των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα-όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία
άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε
να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος
κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1474. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69555/1393 της
20/29.7.2021
«Τροποποίηση
της
υπό
στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583) κοινής απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”,
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3444)
Για λοιπές τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης υ.α. βλ. σχόλιο κάτω από
τον τίτλο της υ.α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31918/191/2020 «Τροποποίηση της με Α.Π.
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/ 458/27.06.2019 (Β '2583/27.06.2019) κοινής απόφασης
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β' κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ'
οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 1338), ανωτ.
αριθ. 168.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» - 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), και ειδικότερα
την παρ. 4 του άρθρου 28 αυτού.
4. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92).
5. Την υπό στοιχεία Υ3/20.1.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς
Τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 48).
6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύστασης των Υπουργείων και μετονομασίας
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192).
8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
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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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156).
13. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
14. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β΄ 2064) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τροποποίηση της υπό στοιχεία
67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της
υπό στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης»”
(Β΄ 1248).
15. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 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).
16. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 (Β΄ 2784) 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 άρθρο 22 του ν. 4314/2014».
17. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.8.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της
Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό στοιχεία
Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄ 1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.7.2008 (Β΄ 1577)
κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β΄ 2733).
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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
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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».
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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. Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης
Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
21. Τον ν. 4624/2019 περί «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 Δεδομένων).
23. Tον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/ 27.6.2019 (Β΄ 2583) κοινή
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
25. Τον ν. 4682/2020 “Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) 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» (A΄ 55) και γ)
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις” (Α΄ 76).
26. Τον ν. 4683/2020 “Κύρωση 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) και άλλες διατάξεις” (Α΄ 76).
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2020 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 4831).
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28. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 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 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου
2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71608/9.11.2020 (Β΄ 4946), Δ1α/ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020
(Β΄ 4999), Δ1α/ ΓΠ.οικ.72989/14.11.2020 (Β΄
5043) και Δ1α/ΓΠ.οικ.
73325/16.11.2020 (Β΄ 5060) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
29. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 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
30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β΄ 5255).
30. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 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 το τη Δευτέρα 7
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00»
(Β΄ 5350).
31. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/2020 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 την Κυριακή
13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
6:00» (Β΄ 5486).
32. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη κατάσταση που έχει προκύψει με τον
κορωνοϊό COVID-19 και τα όλως έκτακτα και διαρκώς ανανεούμενα μέτρα που έχουν
ληφθεί οριζόντια στη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του.
33.
Το
από
30.6.2021
ηλεκτρονικό
μήνυμα
(υπό
στοιχεία
ΕΙΣΕΡΧ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/53506/1270/30.6.2021) του γραφείου της Γενικής
Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών σε συνεννόηση με το γραφείο
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 κοινής
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης “Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’
οίκον II» (Β΄ 2583), που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:
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Α. Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ Κύκλου
του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης
δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 31.05.2021 ως και
29.11.2021, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 30.12.2021.».
Β. Το εικοστό δεύτερο εδάφιο της παρ. 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής του
Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης
όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την λήξη του
συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (βλ. κεφ. 7.4).».
Γ. Το έκτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
τροποποιείται ως εξής:
«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός
του διαστήματος από 30.6.2021 ως και 30.12.2021, η προθεσμία παρατείνεται
αυτοδίκαια ως και τις 31.12.2021.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019
(Β΄ 2583) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014- 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1475. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 165 της 28/29.7.2021
«Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης
εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου»
(Β’ 3449)
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του της παρ. 3 άρθρου 50 του ν. 4779/2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»
(Α’ 27).
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2. Του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).
3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133/2019) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα 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 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
5. 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) σε συνδυασμό με το
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις (Α΄184).
6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
7. 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) και ιδίως τις διατάξεις του
άρθρου 1 αυτού.
8. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 45) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 και των άρθρων 13-15 αυτού.
9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
10. Του άρθρου 5 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. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
12. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
14. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236).
15. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
16. Την υπό στοιχεία Υ6/14.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 64).
17. 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
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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).
18. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
19. 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).
20. 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.
21. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 - ΑΔΑ:
ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).
22. Υπόδειγμα Πίνακα, που περιλαμβάνεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III στην παρούσα
κοινή υπουργική απόφαση, με την αναλυτική καταγραφή των δικαιούχων που θα
υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, προσδιορισμό των δικαιούμενων ποσών
ανά δικαιούχο όσο και του αποδοτέου στον ΕΔΟΕΑΠ ποσού, ο οποίος (Πίνακας) θα
συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως στα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και θα αποσταλεί
από τον ΕΔΟΕΑΠ στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης το
αργότερο έως 20/09/2021.
ΙΙ. Την υπ’ αρ. CM/Rec (2018) 1 Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης «Πολυφωνία στα Μέσα και Διαφάνεια στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς των
Μέσων», που υιοθετήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018, και τα Συμπεράσματα του
Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση ενός ελεύθερου και
πολυφωνικού συστήματος μέσων ενημέρωσης (2020/C 422/08).
ΙΙΙ. Την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, καθώς προάγουν
την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.
IV. Το γεγονός ότι οι ως άνω επιχειρήσεις επλήγησαν ιδιαιτέρως κατά την πρόσφατη
οικονομική κρίση και τις δυσχερείς συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του
COVID-19, καθώς και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας που προκύπτει από
συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που
έχουν ληφθεί για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού.
V. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται στις ως άνω
επιχειρήσεις, της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης και της
αποτροπής επιδείνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στο ως άνω πεδίο οικονομικής
δραστηριότητας, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την
πανδημία.
VI. Τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των ως άνω επιχειρήσεων βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4674/2020, η οποία
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πρέπει να λάβει χώρα με αντικειμενικά και ισότιμα κριτήρια. Υπό την έννοια αυτή,
αντικειμενικό κριτήριο για τη διαμόρφωση προγράμματος στήριξης δύναται να
αποτελέσει η συνολική ή μερική κάλυψη της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ίδια για
όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, προκειμένου να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη και
αδιάλειπτη λειτουργία και η συνέχιση παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν σε όλη
τη διάρκεια των συνθηκών της πανδημίας.
VIΙ. Την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και
δεοντολογίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής
Ηθικής και Δεοντολογίας, ως προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας εκ των ανωτέρω
επιχειρήσεων στο παρόν πρόγραμμα χρηματοδότησης.
VIΙΙ. Την ανάγκη συγκρότησης της ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 86 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).
ΙX. Την υπό στοιχεία Λ 326/31.3.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της
Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
ύψους έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού
της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους.
Χ. Την υπ’ αρ. 5749/27.07.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης
του προγράμματος χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων
έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής
τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος χρηματοδότησης - Δικαιούχοι
1. Θεσπίζεται πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη των
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής
εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του
περιοδικού τύπου «και των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων
Ενημέρωσης».
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Ε/369 της 8/9.10.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης
εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου”
(Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή
υπουργική απόφαση» (Β’ 4675). Με την δε παρ. 10 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021 (Β’ 3449) κοινή
υπουργική απόφαση.»
2. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης απευθύνεται σε:
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i. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας
κυκλοφορίας,
ii. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων
και περιοδικών,
iii. ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής
εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
iv. ραδιοφωνικούς σταθμούς.
«ν: ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης».
Η περ. v προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Ε/369 της 8/9.10.2021 «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα
χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση»
(Β’ 4675). Με την δε παρ. 10 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά
παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021 (Β’ 3449) κοινή υπουργική
απόφαση.»
3. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται 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.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
i. 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 ΙΙ της
παρούσας το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
ii. Ενιαία επιχείρηση: νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους
επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες
σχέσεις:
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,
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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.
iii) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που
ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.
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.
Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα
Ι του Κανονισμού, θεωρούνται μεγάλες.
Άρθρο 3
Είδος - Διάρκεια προγράμματος χρηματοδότησης - Συνολική Δαπάνη
1. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης συνίσταται στη συνολική κάλυψη, για τους
δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως και 2020.
Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7 «Έλεγχος Σώρευσης», η συνολική
κάλυψη θα συνίσταται:
α) για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει
εισφορές στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και
Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, στην
καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων εισφορών απευθείας στον ως άνω Οργανισμό
προς εξόφληση των σχετικών οφειλών των εν λόγω δικαιούχων,
β) για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι έχουν καταβάλει
μερικώς τις εισφορές τους στον ΕΔΟΕΑΠ για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 3112-2020: i) στην καταβολή στον ΕΔΟΕΑΠ των υπολειπόμενων εισφορών που
αναλογούν στην ως άνω χρονική περίοδο προς εξόφληση των σχετικών οφειλών τους
και ii) στην καταβολή στους δικαιούχους ποσού ίσου με τις ήδη καταβληθείσες
εισφορές τους για την εν λόγω χρονική περίοδο.
γ) για τους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι έχουν καταβάλει το
σύνολο των εισφορών τους για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020 στον
ΕΔΟΕΑΠ, στην καταβολή προς αυτούς ποσού ίσου με το ποσό των εισφορών που
έχουν ήδη καταβληθεί.
299

2. Η καταβολή των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ περιλαμβάνει και τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές που έχουν διαβιβαστεί από τον ως άνω Οργανισμό στο Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) για είσπραξη.
3. Σε περίπτωση που δικαιούχος του άρθρου 1 της παρούσας δραστηριοποιείται με
ενιαίο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, εκ των οποίων κάποιες κατηγορίες εντάσσονται στο ρυθμιστικό
πεδίο του άρθρου 1 και κάποιες όχι, και έχει δηλώσει ενιαία στον ΕΔΟΕΑΠ την
εισφορά της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) και όχι ανά
κατηγορία Μέσου, οφείλει να αποδείξει ο ίδιος με κάθε πρόσφορο τρόπο στον
ΕΔΟΕΑΠ τον επιμερισμό της εισφοράς ανά κατηγορία Μέσου. Σε περίπτωση που αυτό
δεν καταστεί εφικτό, λόγω αδυναμίας απόδειξης του επιμερισμού, τότε ο
συγκεκριμένος δικαιούχος θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κάλυψη
ποσοστού 20% της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967
(Α’ 243), για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
4. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης
δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης
τρέχοντος οικονομικού έτους μετά από ενίσχυση αυτού από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
5. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις των παρ. 1α, 1β, 1γ και 2 του άρθρου 3 η
κάλυψη αφορά στο κεφάλαιο της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για την περίοδο 1-12-2017 έως 31-12-2020.
6. Ως ημερομηνία αναφοράς για την σύνταξη του πίνακα του σημείου 22 του
προοιμίου της παρούσας απόφασης ορίζεται η τελευταία ημέρα υποβολής των
αιτήσεων των δικαιούχων για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Ειδικότερα, ο ανωτέρω πίνακας θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τα εξής:
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
- ΑΦΜ
- ΙΒΑΝ
- ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ
- ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
7. Ο ΕΔΟΕΑΠ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας
απόφασης, οφείλει να προσδιορίσει: α) το ύψος του ποσού με το οποίο θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί για την κάλυψη των οφειλόμενων εισφορών των δικαιούχων για το
χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020 και β) τα αναλυτικά ποσά, σύμφωνα με
τον πίνακα του σημείου 22 του προοιμίου της παρούσας απόφασης, τα οποία θα πρέπει
να καταβληθούν από την Προεδρία της Κυβέρνησης στους εν λόγω δικαιούχους και
αφορούν ήδη καταβληθείσες εισφορές προς τον Φορέα για το χρονικό διάστημα 1-122017 έως 31-12-2020.
Άρθρο 4
300

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο
Πρόγραμμα
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι επιθυμούν την υπαγωγή τους
στο πρόγραμμα χρηματοδότησης πρέπει να υποβάλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου
τους αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, συνοδευόμενη από το σύνολο των
δικαιολογητικών του άρθρου 6. «Ήδη υποβληθείσες στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις
δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ως ιδιωτικές
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης με αντίστοιχη κατάσταση ενεργούς
δραστηριότητας (ΚΑΔ), λογίζονται ως αφορώσες και την εν λόγω δραστηριότητα».
«Ήδη υποβληθείσες στον ΕΔΟΕΑΠ αιτήσεις δικαιούχων του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
165/29-07-2021 ΚΥΑ (Β’ 3449), δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου, δύνανται,
ωστόσο, οι αιτούντες να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, εφόσον
απαιτούνται».
To μέσα σε «» δεύτερο εδ. προστέθηκε στο τέλος της παρ. 1 με την παρ. 3 της απ.
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ.
Ε/369 της 8/9.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021
(Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 4675). Με την δε παρ. 10 της ίδιας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021
(Β’ 3449) κοινή υπουργική απόφαση.»
Το μέσα σε «» τρίτο εδ. προστέθηκε στο τέλος της παρ. 1 από το άρθρο 1 της
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
Αριθμ. 31 της 27/27.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449)» (Β’ 5020). Με το δε άρθρο 8 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 29.07.2021 κοινή υπουργική
απόφαση.»
«2. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ, ειδικώς
για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την
επομένη της έναρξης ισχύος της παρούσας και λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2021. Η
προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Ανάρτηση της παρούσας απόφασης θα
πραγματοποιηθεί και στον ιστότοπο του ΕΔΟΕΑΠ».
Η παρ. 2 που είχε
-αντικατασταθεί από την παρ. 1 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών –
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 323 της 18/18.8.2021 «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Πρόγραμμα
χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
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παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου” (Β’ 3449)» (Β΄ 3856) και
-συμπληρωθεί με τις παρ. 4 και 10 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Ε/369 της 8/9.10.2021 «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα
χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση»
(Β’ 4675),
-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από το άρθρο 2 της απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 31 της
27/27.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449)» (Β’ 5020). Με το δε άρθρο 8 της ίδιας άνω υ.α. ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 29.07.2021 κοινή υπουργική
απόφαση.»
3. Ο ΕΔΟΕΑΠ οφείλει να αξιολογήσει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, πλην αυτών
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των
προϋποθέσεων (iv) και (v) του άρθρου 5 «με την επιφύλαξη του εδαφίου δ’ της παρ. 3
του άρθρου 6 της παρούσας».
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 5 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Ε/369 της 8/9.10.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης
εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου”
(Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή
υπουργική απόφαση» (Β’ 4675). Με την παρ. 10 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021 (Β’ 3449) κοινή
υπουργική απόφαση.»
4. Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών ο ΕΔΟΕΑΠ αποστέλλει, «έως
τις 30.09.2021», στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης:
α. Πίνακα, ως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, συμπληρωμένο με τα απαραίτητα
στοιχεία και εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
β. Τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι που υπέβαλαν οι δικαιούχοι.
Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ.
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ.
323 της 18/18.8.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
“Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης
302

εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου”
(Β’ 3449)» (Β΄ 3856). Με την δε παρ. 4 ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα
λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021 κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.»
Με το άρθρο 3 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 31 της 27/27.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
165/29.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για
την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας
κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των
ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου” (Β’ 3449)» (Β’ 5020)
ορίστηκε ότι: «Στην παρ. 4 του άρθρου 4 η φράση «έως τις 30/10/2021»
αντικαθίσταται από τη φράση «έως 5/11/2021». Με το δε άρθρο 8 της ίδιας άνω
υ.α. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 29.07.2021
κοινή υπουργική απόφαση.»
5. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης διαπιστώνει τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της περ. (vi) του άρθρου 5 με βάση τα δικαιολογητικά του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.
6. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης αποστέλλει στην Επιτροπή
του άρθρου 9 τον Πίνακα, ως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, χωρίς ποσά, για τη
διατύπωση γνώμης περί της συνδρομής των προϋποθέσεων (i), (ii) και (iii) του άρθρου
5 της παρούσας.
7. Μετά και την ως άνω γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 9, η Διεύθυνση Εποπτείας
Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
διατυπώνει την εισήγησή της προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 10 της
παρούσας.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις υπαγωγής - Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης οι δικαιούχοι του
άρθρου 1 της παρούσας πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην θίγει το σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει ή προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής
ή εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
σεξουαλικού προσανατολισμού.
ii. Η ύλη των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας να μην παραβιάζει εν γένει τις
αρχές της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους
σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
iii. Οι εφημερίδες και ο περιοδικός τύπος να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί
αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει
δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου ή διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή
νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης
δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά
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στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως
αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου.
«iv. Ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής δικαιούχου επιχείρησης του άρθρου 1
της παρούσας, είτε αυτή ανήκει σε φυσικό, είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής. Αν η δικαιούχος επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας ανήκει σε
ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή
κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για τους εταίρους και τους
διαχειριστές της, ενώ, αν αυτή ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της».
Η περ. iv αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 4 της απ. Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 31 της
27/27.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449)» (Β’ 5020). Με το δε άρθρο 8 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 29.07.2021 κοινή υπουργική
απόφαση.»
v. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας να λειτουργούν νομίμως, ασκώντας εν
τοις πράγμασι δραστηριότητα την 31.05.2021.
«vi. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) 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
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, ακόμα και αν ήταν
προβληματικές την 31.12.2019 κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης: i) να μην
υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας
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. Επιχείρηση που ήταν, κατά τα
ανωτέρω, προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά, στη συνέχεια, έπαυσε να
είναι, δύναται να επιλεγεί. Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της παρούσας».
Η περ. vi αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 5 της απ. Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 31 της
27/27.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449)» (Β’ 5020). Με το δε άρθρο 8 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι:
304

«Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 29.07.2021 κοινή υπουργική
απόφαση.»
Άρθρο 6
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1. Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι δικαιούχοι του
άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης, να
συνυποβάλουν στον ΕΔΟΕΑΠ τα κάτωθι:
i. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης
και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
ii. Πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα είναι
μεταγενέστερη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.
iii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της
περίπτωσης υπό στοιχείο (iv) του άρθρου 5 της παρούσας, εκδοθέν έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
iv. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.
vi. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου
επιχείρησης του άρθρου 1 της παρούσας στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός
τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής στον οποίο θα κατατεθούν τα σχετικά ποσά
κατά τις διακρίσεις του άρθρου 3 της παρούσας. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα
συνοδεύεται από βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή
αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία
και ΑΦΜ δικαιούχου).
vii. Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Όλα τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 και του ν. 4727/2020. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά
έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
3. Εφόσον δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους στην ευθύνη
δημοσίων αρχών η έκδοση ενός εκ των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο
δικαιολογητικών έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο δικαιούχος του άρθρου
1 της παρούσας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του περί
τούτου, στην οποία θα δηλώνονται επίσης η νομική ή/ και πραγματική κατάσταση και
εν γένει τα ζητήματα στα οποία αφορά το ελλείπον δικαιολογητικό. Σε κάθε
περίπτωση, ελλείποντα δικαιολογητικά προσκομίζονται πριν από την οριστικοποίηση
και αποστολή του υπό στοιχείο 22 του προοιμίου της παρούσας πίνακα. Σε περίπτωση
μη προσκόμισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών η αίτηση του δικαιούχου θα
απορρίπτεται και ο δικαιούχος θα αποκλείεται από τη χρηματοδότηση. «Εξαιρείται
ειδικώς το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, το οποίο δύναται να
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υποβληθεί έως τη διατύπωση της εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων
Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την έκδοση
της απόφασης υπαγωγής του άρθρου 10 της παρούσας».
Το μέσα σε «» τέταρτο εδ. προστέθηκε με την παρ. 6 της απ. Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Ε/369 της
8/9.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021
(Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 4675). Με την δε παρ. 10 της ίδιας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021
(Β’ 3449) κοινή υπουργική απόφαση.»
4. Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν,
τίθεται από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τον αιτούντα δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών προκειμένου να παράσχει τις απαιτούμενες
διευκρινίσεις, η οποία του ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ομοίως,
διευκρινίσεις προς τους αιτούντες σε σχέση με τα δικαιολογητικά χορηγούνται από τον
ΕΔΟΕΑΠ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν
είναι πλήρη και υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά, τίθεται από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τον άνω
δικαιούχο προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία του ανακοινώνεται με κάθε
πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να συμπληρώσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Σε
περίπτωση που από προσκομισθέντα από τον δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας
αποδεικτικά έγγραφα προκύπτει αναμφίβολα ότι αυτός έχει αιτηθεί σε δημόσια αρχή
τη χορήγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών, ο ΕΔΟΕΑΠ δύναται να παρατείνει
την προθεσμία υποβολής τους κατά 10 επιπλέον ημέρες.
Άρθρο 7
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, συνυπολογιζόμενης της χορηγούμενης
δυνάμει της παρούσας ενίσχυσης, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου
οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης το υπερβάλλον ποσό
περικόπτεται αναλόγως. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται από τη Διεύθυνση
Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης σε πρώτη φάση με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει η επιχείρηση
κατά την αίτηση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 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, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών
αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις
υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρούσας, το ύψος της ενίσχυσης για
κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία
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επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία
επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.
2. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα
συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 8
Υποχρέωση διαφάνειας και άλλες υποχρεώσεις
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο
της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι την Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 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.
3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
4. 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 της δικαιούχου επιχείρησης εκ των
αναφερόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία, έντοκα σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζει η
Ευρωπαϊκη Επιτροπή.
5. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 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 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 ενίσχυσης. Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των
ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 88 και 89 του Προσωρινού
Πλαισίου.
Άρθρο 9
Συγκρότηση Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, με
αντικείμενο την ποιοτική αξιολόγηση των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας ως
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προς την τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης υπό
στοιχεία (i), (ii) και (iii) του άρθρου 5 αυτής.
2. Για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και
δεοντολογίας, λαμβάνονται υπόψη ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και
Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως δε ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και
Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)
«Αρχές δεοντολογίας δημοσιογραφικού επαγγέλματος» που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα
της
ΕΣΗΕΑ
(https://www.esiea.gr/arxes-deontologias/arxesdeontologiasdimosiografikoy/?print=pdf) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα
της
ΠΟΕΣΥ
(www.poesy.gr/index.php?view=article&catid=17%3Afoundation&id=18%3Adeonto
logia&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Ite
mid=72).
3. Η Επιτροπή διατυπώνει εγγράφως απλή γνώμη που λαμβάνεται υπόψη για την
έκδοση της απόφασης του άρθρου 10 της παρούσας.
4. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι:
α. Παναγιώτης Καραγιάννης, Πρόεδρος του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία
«Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους
β. Σωτήριος Τριανταφύλλου, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος της Ένωσης Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).
γ. Γιώργος Κατσαΐτης,
Εφημερίδων (ΣΗΠΕ).

Πρόεδρος

Συνδέσμου

Ημερήσιων

Περιφερειακών

δ. Μαρία Κωστοπούλου, νομικός, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών
Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ).
ε. Αναστάσιος Μπούρας, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)..
στ. Παναγιώτα Αντωνοπούλου, δημοσιογράφος, καθηγήτρια στο Τμήμα
Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)
ζ. Σωκράτης Τσιχλιάς,
Ραδιοτηλεόρασης.

δημοσιογράφος, μέλος

του

Εθνικού

Συμβουλίου

5. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Παναγιώτης Καραγιάννης. Χρέη Γραμματέα
θα εκτελεί η Καλλιόπη Λαγοδήμου, με αναπληρώτρια την Ευτυχία Παναγιωτοπούλου,
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να καλούνται προς διατύπωση γνώμης,
παροχή πληροφοριών ή στοιχείων πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον
χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής
και δεοντολογίας.
7. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
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συλλογικών διοικητικών οργάνων. Η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής είναι
αμισθί.
8. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης του άρθρου
10 περί υπαγωγής των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσας στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης.
Άρθρο 10
Απόφαση υπαγωγής
«1. Oι δικαιούχοι του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης με απόφαση κάθε φορά του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται στη
Διαύγεια, σύμφωνα με τα παρασχόμενα από τον ΕΔΟΕΑΠ στοιχεία, κατόπιν
εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης και της προηγούμενης
απλής γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9. Στην ως άνω απόφαση
αναφέρονται οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα
χρηματοδότησης».
Η παρ. 1,
-που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 7 και συμπληρωθεί με την παρ. 10 της απ.
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ.
Ε/369 της 8/9.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021
(Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 4675),
-αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 6 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 31 της 27/27.10.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης
εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών
εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου”
(Β’ 3449)» (Β’ 5020). Με το δε άρθρο 8 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα
λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 29.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση.»
2. Για την έκδοση «των αποφάσεων του παρόντος» πραγματοποιείται από τη Μονάδα
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης η
δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων
(20.000.00,00) ευρώ.
Η μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 7 της απ.
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ.
Ε/369 της 8/9.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
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επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021
(Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση» (Β’ 4675). Με την δε παρ. 10 της ίδιας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021
(Β’ 3449) κοινή υπουργική απόφαση.»
Άρθρο 11
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής οικονομικής ενίσχυσης
1. Το ποσό της χρηματοδότησης που αφορά στην κάλυψη οφειλών των δικαιούχων
του άρθρου 1 προς τον ΕΔΟΕΑΠ, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του
παρόντος, καταβάλλεται απευθείας στον ΕΔΟΕΑΠ, εντός διαστήματος δύο μηνών από
τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 10 στη Διαύγεια. Μετά την καταβολή του
ως άνω ποσού στον ΕΔΟΕΑΠ και εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από
αυτή, ο Οργανισμός οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το ΚΕΑΟ για το σύνολο των
εισφορών που καταβλήθηκαν προκειμένου το τελευταίο να προχωρήσει σε διαγραφή
των οφειλών και άρση κάθε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ - ν.δ. 356/1974) που οφείλεται στις
εν λόγω οφειλές.
2. Το ποσό της χρηματοδότησης που αφορά σε ήδη καταβληθείσες εισφορές των
επιχειρήσεων του άρθρου 1, κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος,
καταβάλλεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης στους δικαιούχους σύμφωνα με την
απόφαση του άρθρου 10. Η απόφαση αποτελεί και το προαπαιτούμενο δικαιολογητικό
εκκαθάρισης των σχετικών δαπανών. Το ποσό αυτό, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση ή φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.),
υπό την επιφύλαξη τυχόν διενέργειας αυτεπάγγελτου συμψηφισμού απαιτήσεων του
Δημοσίου ή και των ασφαλιστικών φορέων έναντι του δικαιούχου. Δεν επιτρέπεται η
εκχώρηση του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης σε τρίτους.
3. Η καταβολή των αναφερομένων στην παρούσα χρηματικών ποσών προς τον
ΕΔΟΕΑΠ, διενεργείται με τακτικό χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τη Μονάδα
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα
με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.
ii. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον
Διατάκτη.
iii. Αντίγραφο απόφασης του άρθρου 10.
iv. Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να αναζητείται κάθε άλλο σχετικό
παραστατικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τη Μονάδα Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης.
4. Η Προεδρία της Κυβέρνησης δύναται να πραγματοποιεί οποιαδήποτε κατά την
κρίση της αναγκαία επαλήθευση προκειμένου να προβεί: α) στην απευθείας καταβολή
των ποσών, όπως προκύπτουν από την ως άνω απόφαση του άρθρου 10, στους
δικαιούχους της χρηματοδότησης, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, β) στην απευθείας απόδοση στον ΕΔΟΕΑΠ των οφειλόμενων ποσών
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εισφορών κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, με την έκδοση τακτικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας αναζητούνται κατά τη διαδικασία πληρωμής, ότε και ελέγχεται η τυχόν
συνδρομή προϋποθέσεων συμψηφισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
5. «Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία καταβολής προς τον ΕΔΟΕΑΠ και τους
δικαιούχους από την Προεδρία της Κυβέρνησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
του τρέχοντος οικονομικού έτους, ενώ οι αποφάσεις του άρθρου 10 θα πρέπει να έχουν
αποσταλεί στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της
Κυβέρνησης έως την 10/11/2021, μαζί με τον προβλεπόμενο πίνακα του σημείου 22
του προοιμίου της παρούσας.»
Η παρ. 5, που είχε
-τροποποιηθεί από την παρ. 3 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών –
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 323 της 18/18.8.2021 «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Πρόγραμμα
χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου” (Β’ 3449)» (Β΄ 3856) και
-συμπληρωθεί με τις παρ. 8 και 10 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Ε/369 της 8/9.10.2021 «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα
χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση»
(Β’ 4675),
-αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από το άρθρο 7 της απόφασης Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. 31 της
27/27.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη
επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών
και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού
τύπου” (Β’ 3449)» (Β’ 5020). Με το δε άρθρο 8 της ίδιας άνω υ.α. ορίστηκε ότι:
«Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 29.07.2021 κοινή υπουργική
απόφαση.»
6. «Δεν θα χορηγηθούν οικονομικές ενισχύσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις
ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, πριν από την απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής».
Η παρ. 6 προστέθηκε με την παρ. 9 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Ε/369 της 8/9.10.2021 «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Πρόγραμμα
χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων
πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των
παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης,
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των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου” (Β’ 3449), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοινή υπουργική απόφαση»
(Β’ 4675). Με την δε παρ. 10 της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά
παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 165/ 28.07.2021 (Β’ 3449) κοινή υπουργική
απόφαση.»
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η επιχείρηση οφείλει, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης)
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ “Ορισμός Προβληματικής
Επιχείρησης»:
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω
συσσωρευμένων ζημιών,
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται
στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων,
καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
- Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο
έτη:
i. ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5
και
ii. ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA
interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.
2. Υπόδειγμα αίτησης ενίσχυσης δυνάμει του τμήματος 3.1. του Προσωρινού
Πλαισίου ως ακολούθως:
Η επιχείρηση δηλώνει:
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση:
Α/Α

ΑΦΜ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.
2.
3.
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β. Όλες τις ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού
Πλαισίου από άλλα προγράμματα, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης:

ΦΟΡΕΑΣ
Α/Α

ΑΦΜ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1
2
…
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

γ. Αν η επιχείρηση με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της
παρούσας ΚΥΑ, είναι:
- Πολύ μικρή
- Μικρή
- Μεσαία
- Μεγάλη
δ. Ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια
του άρθρου 2 σημείου 18 του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014), σε επίπεδο
αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης,
ή
εφόσον η επιχείρηση είναι μικρή ή πολύ μικρή, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική
πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας, και ότι δεν έχει λάβει
ενίσχυση διάσωσης (και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση
εγγύησης) - και ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη
σε σχέδιο αναδιάρθρωσης).
ε. Ότι σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει
κριθεί παράνομη βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
στ. Ότι, σε περίπτωση που δραστηριοποιείται και στους τομείς της μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς, στους
πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.
ζ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους
οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 1.α του
Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός
διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό
ανώτατο όριο.
η. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

θ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι πληροί το
σύνολο των προϋποθέσεων της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014, προβληματική είναι η
επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας
Επιχείρησης1 (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον
αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου,
ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση η
οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου
κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του
εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από
την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα
στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας)
προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου
κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα
I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο
όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το
άρτιο·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία
από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια
από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί
πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο
όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για
τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή
πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή
της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

1

1 Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Καν.651/2014.
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2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA
interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.
Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς
και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΚ

ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ.

ΙΒΑΝ/1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΓΕΜΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΕΔΟΕΑΠ για το
χρονικό
διάστημα από
1.12.2017 έως
31.12.2020

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ
για το χρονικό
διάστημα από
1.12.2017 έως
31.12.2020

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΔΟΕΑΠ ΑΠΌ
ΤΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
(ΠΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ)
για το χρονικό
διάστημα από
1.12.2017 έως
31.12.2020

(1) = (2) + (3)

(2)

(3)

----------.---------1476. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 48608 της 30/30.7.2021 «Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής
διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Δήμου Ιητών της
Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς
λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2021 έως και 30.9.2021»
(Β’ 3480)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τέταρτου 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 αυτό αντικαταστάθηκε
με τα άρθρα δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α’ 116) και 85 του ν. 4745/2020
(Α’ 214) και η ισχύς του οποίου είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4728/2020 (Α’ 186) και παρατάθηκε εκ νέου με το άρθρο 22 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), με την παρ. 5 του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), με το άρθρο 23 του
315

ν. 4790/2021 (Α’ 48) και με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021
(Α’ 110),
β. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους διατάκτες» (Α’ 145),
γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155) και
ζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών
επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 στην 202η Συνεδρίασή της, την 26η Μαρτίου 2021.
3. Tην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020
(Β’ 2370) και υπ’ αρ. 9418/23.6.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες
αποφάσεις” (Β’ 1632)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.6.2021
(Β’ 2504) όμοια απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 6301/13.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).
5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.48509/30.7.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης
προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης για
την αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του αναφερόμενου ξενοδοχείου, το ύψος της
οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τον ΑΛΕ
2440989002 «Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης» του Φ/EΦ: 1015-202000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ/ΕΦ:
1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73777/18.11.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την
αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς και
του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 5150).
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6. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο,
όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά
καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Ίου στις υπ’ αρ. 12294/9.7.2021 (ΑΔΑ:
ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ)
και
13361/27.7.2021
(ΑΔΑ:
ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64)
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων
(κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων
COVID-19 του Υπουργείου Τουρισμού.
7. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα στο νησί της Ίου, καθώς
και τη δυναμικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
8. Την επιτακτική και άμεση ανάγκη εξεύρεσης τουριστικών καταλυμάτων για την
προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο των ακόλουθων τουριστικών καταλυμάτων
στην Ίο:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ.
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΝΗΣΙ

ΑΦΜ (4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΨΗΦΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε./
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΩΝ/
ΚΛΕΙΔΙΩΝ

1.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

8392

1008761 - VER.2

3

2

2.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

3392

1146788 - VER.0

5

4

3.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

6451

1210209 - VER.1

3

3

4.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

3714

1129089 - VER.1

3

2

5.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

2504

1110447 - VER.1

4

4

Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα διατίθενται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το
χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό
της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης
και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η αξία της αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1 υπολογίζεται
ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε εξήντα (60) ευρώ/ημέρα, όταν γίνεται χρήση των
δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και του ΦΠΑ, και δεκαπέντε
(15) ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν τα δωμάτια είναι κενά. Τα
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ανωτέρω τουριστικά καταλύματα δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα
άτομα αυτά. Αναφορικά με τη σίτιση των διαμενόντων πρέπει να τηρούνται τα
οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με τα
καταλύματα και τα γεύματα να διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό των
καταλυμάτων στους διαμένοντες.
Άρθρο δεύτερο
Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της
αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 30.7.2021 έως και 30.9.2021 και καταβάλλεται από
το Υπουργείο Υγείας στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου πρώτου της παρούσας
εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.
Άρθρο τρίτο
1. Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 του άρθρου πρώτου πρέπει να τηρούν σε
όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης τις νόμιμες για
τη λειτουργία τους προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική
νομοθεσία [Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας,
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών], καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.
6632/16.4.2021 (Β’ 1632) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, οι διευθύνσεις των
τουριστικών καταλυμάτων οφείλουν να τηρούν αρχείο των μελών προσωπικού και
όλων των ατόμων που διέμειναν στα τουριστικά καταλύματα: όνομα, εθνικότητα,
ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν
κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
----------.----------
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1477. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487 της
30/30.7.2021 «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, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3481)
(Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
49762/2021 «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, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3660), κατωτ. αριθ. 1497 και από την
έναρξη ισχύος αυτής σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 10)
----------.---------1478. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 94102/Ζ1 της 29/30.7.2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την
επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 20202021» (Β’ 3483)
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 25.02.2020 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», η οποία 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), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
δ. Της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 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), σε συνδυασμό με το άρθρο 161 του ν. 4763/2020 (Α’
254).
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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/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/23-07-2021 κοινή 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, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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, 26 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276).
7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/503/92749/Β1/28-07-2021 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 μόνο
Διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
1. Η επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 20202021 για τα προγράμματα σπουδών α’ και β’ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, ανάλογα με τη σχετική
απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής. Η διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων
προϋποθέτει την κατοχή: α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού
νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), δ) είτε
βεβαίωσης διενέργειας rapid test, ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου
PCR, από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία
καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας
από τον κορωνοιό.
2. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου
και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης,
παρέχεται ως τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της 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.
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3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:
α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα
μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου,
β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ
αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου
προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του
ν. 4624/2019 (Α’ 137),
γ) οι 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,
δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω
μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί
ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για
όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής,
εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.
4. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης
παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από τη λήψη της.
----------.---------1479. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 της 30/31.7.2021 «Εκσυγχρονισμός του
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής
διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134)

…
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
…
Άρθρο 60
Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022
1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών
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πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η οικονομική
επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση
της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή
προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή
των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
β) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς
διαγωνισμούς, η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόφασή της, να παρατείνει έως τις
30.6.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021. Οι
διαγωνιστικές διαδικασίες δεν αναστέλλονται και οι παραταθείσες συμβάσεις λύονται
αζημίως για τις περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.
Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των
συμβάσεων, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με
αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια
οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεση
των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία είτε δεν
υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 κατ’ εξαίρεση των
κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. και αν είτε πάλι δεν υποβληθούν προσφορές είτε οι υποβληθείσες
προσφορές κριθούν μη κατάλληλες, τότε η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόφασή
της, να τροποποιήσει και να παρατείνει έως τις 30.6.2022, την εκτέλεση σύμβασης που
ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021.
Στις περιπτώσεις που προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των
διαγωνισμών, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με
αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια
οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεσην
των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..
3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και
πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2021-2022, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι
τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης
βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον
το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας
οικονομικής επιτροπής.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί
να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αρ.
50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4217).
5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παρ. 1 και 2, όπως αυτά ορίζονται από τον
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ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της
οικονομικής επιτροπής, μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.
...
Άρθρο 62
Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214),
ανωτ. αριθ. 872).
Άρθρο 63
Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Αναστέλλεται η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατημορίων για τους μήνες Ιούνιο,
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι
τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων, που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Η εξόφληση των πέντε
(5) ενδεκατημορίων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, πραγματοποιείται άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2022.
Άρθρο 64
Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019
Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021 και το άρθρο διαμορφώνεται ως
εξής:
«1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το
πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 31η.12.2021 για τις εξής περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία
αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα
οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω
ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά,
προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018
(Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία
αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα
οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την
ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά,
προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του
άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή
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και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.
2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά
της περ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο
της περ. γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής
άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της
απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των
παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.
99/2017, ανακαλείται.
4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη
συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του
άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω
αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.»
Άρθρο 65
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167).
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
3. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του
έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, δύνανται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους, με μεταφορά πάσης
φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά
από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 66
Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού - Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019
…
3. Για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών της εκκαθάρισης, καθώς και τακτικών,
λειτουργικών αλλά και εκτάκτων δαπανών του υπό εκκαθάριση Ταμείου, αυτό
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επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από
πιστώσεις, που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της παρ. 1
του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Η επιχορήγηση εγκρίνεται με σχετική κοινή
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία
εκδίδεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του εκκαθαριστή. Μετά την περάτωση της
εκκαθάρισης, η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
το Ταμείο λύεται οριστικά. Με την ίδια ως άνω απόφαση προβλέπεται και η τύχη της
περιουσίας του Ταμείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 67
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
(Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936, τροποποιείται το δεύτερο
εδ. ως προς τον αριθμό των δόσεων και προστίθεται νέο τρίτο εδ. στην παρ. 1,
τροποποιούνται το δεύτερο εδ. της παρ. 2 ως προς τα αρμόδια όργανα, το δεύτερο εδ.
της παρ. 3 ως προς τον αριθμό των δόσεων, το δεύτερο εδ. της παρ. 4 ως προς την
καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, η παρ. 6 ως προς την απαλλαγή
από την υποχρέωση καταβολής επιτοκίου, οι περ. α), γ), δ) και στ) της παρ. 8, η περ. β)
της παρ. 9 και η παρ. 11 ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και διαμορφώνεται
εκ νέου στο σύνολό του το άρθρο 32)

Άρθρο 68
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης
ασφαλιστικών οφειλών - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020
(Αντικαθίσταται η παρ. 1, τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τον τρόπο συντέλεσης της
επανένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση και η παρ. 3 ως προς το αντικείμενο της
εξουσιοδότησης του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936 και
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του το άρθρο αυτό)
Άρθρο 69
Διαγραφή προσωπικών δεδομένων - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021
(Τροποποιείται ως προς τον αριθμό των ημερών η περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 27
του ν. 4792/2021 (A΄ 54), ανωτ. αριθ. 1243 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της
η παρ. αυτή)
…
325

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 75
Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή
και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
(Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 6 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ.
αριθ. 854, προστίθεται παρ. 1Α στο άρθρο αυτό, τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 ως προς τον αριθμό των δόσεων και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 αυτού ως προς
την καταληκτική προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, και το άρθρο 289
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο 76
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις
των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του
ν. 4469/2017 - Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020
(Αντικαθίσταται το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ. αριθ. 854)
Άρθρο 77
Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις - Συμπλήρωση
του άρθρου 8 του ν. 4223/2013
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθενται δύο νέα
εδάφια ως προς την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 και η παρ. 1 διαμορφώνεται
ως εξής:
«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις
δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης
προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση
της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού
του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται
μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.
Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.
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Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί
μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και
την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου
2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.
Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου
2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός
του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου
2018.
Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη
16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου
2019.
Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση
δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου
2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων
(4) επόμενων μηνών.
Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι
και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και η τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.»
,,,,
Άρθρο 79
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για
την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση
ακινήτων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας
Φ.Π.Α.) ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης τροποποιείται και η περ. α’ της
παρ. 4 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς
πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα
ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος
μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω
ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση
με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς
διακανονισμό.
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως
και την 30ή.6.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.7.2021 και εφεξής,
τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας».
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Άρθρο 80
Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση
του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Στο Κεφαλαίο Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α’ 248,
Κώδικας Φ.Π.Α.) προστίθεται περ. 54 ως εξής:
«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις
εκατό (6%) και ισχύει έως και την 31η.12.2022.»
Άρθρο 81
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα
Φ.Π.Α.
Η υποπερ. 1β του Κεφαλαίου Β. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του
ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) αντικαθίσταται ως εξής:
«1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από την 1η.09.2020 έως και τη 30ή.06.2022.».
Άρθρο 82
Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και
λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167,
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία της
εφάπαξ καταβολής του φόρου και η παρ. 65 διαμορφώνεται ως εξής:
«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους
2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του
φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η
καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που
συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά
βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η
καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων
μηνών. Εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος για τις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 31η Αυγούστου
2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με
αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).»
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η.7.2021.
…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 85
Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών
Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου για την κάλυψη των
αναγκών του προσωπικού, το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ’
οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε πολίτες που αδυνατούν να
προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης
της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν στη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης,
υπηρεσιών εκμίσθωσης επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την
μετακίνηση ζήτημα.
Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεωγραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός.
Άρθρο 86
Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών
Περιφερειών και των ΟΤΑ
Με το άρθρο 141 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), κατωτ. αριθ. 1563, ορίστηκε ότι:
«Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κατ’ οίκον εμβολιασμών από το ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των
ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4821/2021 (Α’ 134)
παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.»
Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ
δύναται να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πολίτες που αδυνατούν
να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι αρμόδιες αρχές των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος των κατ’
οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους
συντονισμού επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους Υπεύθυνους για
τον συντονισμό της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και τους
υπεύθυνους των αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης
Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό COVID-19 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
50/2019 (Α’ 260), διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και εύρυθμη
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λειτουργία όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς
τους.
Αναφορικά με την αποζημίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των
δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας,
που απασχολείται στο πρόγραμμα των κατ’ οίκον εμβολιασμών, εφαρμόζεται
αναλογικά το άρθρο 266 του ν. 4798/2021 (Α’ 68). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται κάθε συναφές θέμα με τον τρόπο
προσδιορισμού, καταβολής και εκκαθάρισης της αποζημίωσης του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού και του προσωπικού των ΟΤΑ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Άρθρο 87
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
(Τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης τα δύο πρώτα εδ. της παρ. 3 του
άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται
στο σύνολό της εκ νέου)
Άρθρο 88
Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020
(Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο 89
Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του
ν. 4790/2021 (Α’ 48)
(Αντικαθίσταται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214,
η φράση σε «κάθε κάτοχο» από τη λέξη «κατόχους» και τροποποιείται η ημερομηνία
εφαρμογής, προστίθεται στην παρ. 5 του άρθρου αυτού στην εξουσιοδοτική ο Υπουργός
Οικονομικών και η φράση «οι δικαιούμενοι» και το άρθρο 2 διαμορφώνεται στο σύνολό
του εκ νέου)
Άρθρο 90
Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19
(Τροποποιούνται τα εδ. πρώτο και δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού
τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229
και διαμορφώνεται στο σύνολό της εκ νέου η παρ. αυτή)
Άρθρο 91
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Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας
Το προσωπικό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας που
συμμετείχε στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το χρονικό
διάστημα από τις 22.3.2021 έως και τις 7.6.2021, εντάσσεται στο σύστημα εφημεριών
του Ε.Σ.Υ. και αποζημιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που ρυθμίζουν την
αποζημίωση των εφημεριών του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας
και Υγείας καθορίζονται η αντιστοίχιση του ιατρικού προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων με το ιατρικό προσωπικό των μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.900/9/568018/Σ.942/2021 «Αποζημίωση του ιατρικού
προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας που εντάχθηκε στο πρόγραμμα εφημεριών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2021 έως
και τις 7.6.2021» (Β΄ 5821), κατωτ. αριθ. 1714.
…
Άρθρο 97
Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται η φράση «και
κάθε σχετικής διάταξης, της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων»
και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει την άμεση λήψη και
εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας τάξης και
ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας τους και της
προστασίας του φυσικού πλούτου της Χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως
απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας δύναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες
συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της
και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση, κάθε πρόβλεψης
του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε σχετικής διάταξης της
κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.»
2. Στο άρθρο 325 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο 324, οι συμβάσεις της παρ. 3 του
άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) μπορούν να συναφθούν χωρίς προηγούμενη
υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου σύμβασης με τον σχετικό φάκελο για έλεγχο
νομιμότητας, ή πριν από την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις που
η δαπάνη ξεπερνά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, η συναφθείσα σύμβαση και ο
σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσμίας τριάντα
(30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος
δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα. Στην
περίπτωση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής
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Προστασίας και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του
Πολίτη ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ζητήματα σχετικά με την αποζημίωση της θετικής
ζημίας του αντισυμβαλλόμενου του Δημοσίου που υποβλήθηκε σε δαπάνες πριν από
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου.»
3. Κάθε είδους δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που
διενεργήθηκαν ή για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγματοποίησή τους, από τη δημοσίευση του ν. 4662/2020 μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, και πληρώνονται μέχρι τις
31.12.2021 σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 111
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό
έτος 2021-2022
«1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και μόνο για το
διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)
δύνανται να προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου
ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου
να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που: α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με
τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης
την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 4187)
και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4188) και β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή
προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης
αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους
που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν. Οι συμβάσεις
του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία
του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη
λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη, για την οποία διενεργήθηκε η
πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την
ανανέωσή της, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης,
στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης. Οι προσωρινοί
αναπληρωτές της παρούσας δύνανται να παρέχουν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, κατόπιν
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απόφασης του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε
ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την παροχή της υπηρεσίας του προσωπικού της
παρούσας, ιδίως ως προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.».
Στην παρ. 1 α) τροποποιήθηκε το πρώτο εδ., ως προς τη διενέργεια των
προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και ως προς τις
περιπτώσεις κάλυψης λειτουργικών αναγκών για τις οποίες διενεργούνται οι
προσλήψεις αυτές, β) τροποποποιήθηκε το δεύτερο εδ., ως προς την ανανέωση των
συμβάσεων για την κάλυψη αναγκών που δεν αφορούν μόνο στην κάλυψη κενών,
γ) διαγράφηκε η φράση «του προηγούμενου εδαφίου» στο τέλος του τρίτου εδ., δ)
προστέθηκε νέο εδ., για τη δυνατότητα παροχής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές
ανάγκες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου,
μετά από το τρίτο εδ., ε) τροποποιήθηκε το τέταρτο εδ., ως προς το αντικείμενο της
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και η παρ. αυτή
διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 95 του
ν. 4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), κατωτ. αριθ. 1542.
Εκδόθηκε η υ.α. 152387/ΓΔ5/2021 «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κατά το διδακτικό έτος
2021-2022» (Β΄5451), κατωτ. αριθ. 1677.
«2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 καλούνται οι υποψήφιοι που
εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς
και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.
4589/2019, πέραν της δήλωσης προτίμησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να
δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν
παραστεί ανάγκη λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης
διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται στους λόγους της παρ. 1. Η
ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021-2022
και είναι αμετάκλητη. Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο,
ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.».
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Στην παρ. 2, α) τροποποιήθηκε το πρώτο εδ. ως προς τους λόγους στους οποίους
ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
πρόκειται να καλυφθούν, β) τροποποιήθηκε το τρίτο εδ. ώστε o αριθμός των προς
πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης να
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Εσωτερικών, γ) διαγράφηκε το τέταρτο εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου
στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4850/2021 (Α’ 208),
κατωτ. αριθ. 1634.
Εκδόθηκε η υ.α. 151318/Ε1/2021 «Καθορισμός του αριθμού των προς πρόσληψη
αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και μελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά
κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134)» (Β’ 5439), κατωτ.
αριθ. 1670.
3. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του
ν. 4589/2019 και το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).
4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται από τους προσωρινούς
αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
τρίμηνης διάρκειας αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και
ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης
περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν
στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, σύμφωνα
με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για
την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας
περίπτωσης.
5. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως
προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν
αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται
στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια
παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται
σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.
6. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως
προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους
οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2021-2022. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά
τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να
παραμείνει στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής
έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που
προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι
διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά
τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
7. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται
σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,
σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχει τις
υπηρεσίες του είτε δια ζώσης είτε στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον
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κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει,
επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί.
«8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι
εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2021 (L 211) και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95), με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον
κορωνοϊό COVID-19 ή στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών
ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή βεβαίωση
εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή βεβαίωση θετικού
διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298) ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου
κορωνοϊού COVID-19, η οποία εκδίδεται είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται
με δική τους επιβάρυνση είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τότε δεν τους
επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι
εξής συνέπειες:
α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., με απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής
διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο
οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται
αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται
πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου,
σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω προβλεπόμενα.
β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη
Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν
στον Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των
Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και
την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα παραπάνω
προβλεπόμενα, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για
προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018,
εφαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86
του ν. 4547/2018, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους τους
προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. που μετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα
οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.».
Στην παρ. 8, α) τροποποιήθηκε το εισαγωγικό εδ. ως προς την αναφορά σε
προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και ως προς την
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αναφορά σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμβολιασμού ή νόσησης
ή διαγνωστικού ελέγχου, β) τροποποιήθηκε το τρίτο εδ. της περ. α) ως προς την
παραπομπή στο εισαγωγικό εδάφιο, γ) τροποποιήθηκε το πρώτο εδ. της περ. β) ως
προς την παραπομπή στο εισαγωγικό εδ., δ) τροποποιήθηκε το δεύτερο εδ. της
περ. β) ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και η παρ. 8
τροποποιήθηκε στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 95 του ν.
4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), κατωτ. αριθ. 1542.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται
και άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού, εν γένει διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης και όλων των δομών αυτών,
δημόσιων ή ιδιωτικών, στις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι συνέπειες που
προβλέπονται στην παρ. 8, καθώς και να προβλέπονται ορισμένες από αυτές.
Άρθρο 112
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής
προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020
(Αντικαθίσταται ο τίτλος και το άρθρο 36 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), ανωτ. αριθ. 704)
…
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 119
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------
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1480. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4822 της 2/2.8.2021 «Κύρωση της Σύμβασης
Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής
Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135)
Πίνακας Περιεχομένων
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων της
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12

Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 21

Αντικείμενο της σύμβασης
Έναρξη ισχύος
Ορισμοί
Ευθύνη του Κράτους Μέλους
Προχρηματοδότηση
Αίτημα καταβολής, επαλήθευση προϋποθέσεων και εκταμίευση
Εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους στόχους για την
κλιματική αλλαγή
Τραπεζικός λογαριασμός για πληρωμές και νόμισμα
Ευθύνη για ζημίες
Δημοσίευση πληροφοριών, προβολή της χρηματοδότησης της
Ένωσης και δικαίωμα χρήσης
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
Επαληθεύσεις και έλεγχοι από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO)
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα
Επικοινωνία μεταξύ των μερών
Διαδικασία παρατηρήσεων
Τροποποιήσεις
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Μερική ακυρότητα και ακούσια κενά
Μείωση στήριξης
Ανάκτηση
Παραρτήματα
Άρθρο δεύτερο

Κύρωση της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων της
Άρθρο 1
Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4

Αντικείμενο της σύμβασης
Διάρκεια Ληκτότητας
Έναρξη ισχύος
Ορισμοί
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Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11
Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19
Άρθρο 20
Άρθρο 21

Άρθρο 22
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28
Άρθρο 29

Ευθύνη του Κράτους Μέλους
Προχρηματοδότηση
Αίτημα καταβολής και επαλήθευση προϋποθέσεων
Εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους στόχους για την
κλιματική αλλαγή
Ανάληψη, προαπαιτούμενα και εκταμίευση
Δηλώσεις, εγγυήσεις και δεσμεύσεις
Έξοδα και δαπάνες
Αποπληρωμή και πρόωρη εξόφληση
Αναστολή και ακύρωση μη εκταμιευθέντων ποσών
Πληρωμές
Γεγονότα αθέτησης υποχρεώσεων
Δεσμεύσεις ενημέρωσης
Διάφορα
Ευθύνη για ζημίες
Δημοσίευση πληροφοριών, προβολή της χρηματοδότησης της
Ένωσης και δικαίωμα χρήσης
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
Επαληθεύσεις και έλεγχοι από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ΕΡΡΟ)
Εφαρμογή μέτρων του άρθρου 21 παράγραφος 8
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα
Επικοινωνία μεταξύ των μερών
Διαδικασία παρατηρήσεων
Τροποποιήσεις
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Μερική ακυρότητα και ακούσια κενά
Παραρτήματα
Άρθρο τρίτο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Άρθρο τέταρτο
Επιτόκιο δανεισμού
Άρθρο πέμπτο
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο έκτο
Έναρξη ισχύος
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Άρθρο πρώτο
Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων της
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η
Σύμβαση Χρηματοδότησης που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών. Το αγγλικό πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης, η οποία υπεγράφη στην
Αθήνα, στις 20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες, στις 23 Ιουλίου 2021, καθώς και η
ελληνική μετάφρασή της, έχουν ως εξής:
(Ακολουθεί το κείμενο της Σύμβασης)
Άρθρο δεύτερο
Κύρωση της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων της
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η
Δανειακή Σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας,
εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών. Το αγγλικό πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης, η οποία υπεγράφη στην
Αθήνα, στις 20 Ιουλίου 2021 και στις Βρυξέλλες, στις 26 Ιουλίου 2021, καθώς και η
ελληνική μετάφρασή της, έχουν ως εξής:
(Ακολουθεί το κείμενο της Σύμβασης)
Άρθρο τρίτο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας, καθορίζονται, με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία
του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες επιβολής
διορθωτικών μέτρων και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών.
Άρθρο τέταρτο
Επιτόκιο δανεισμού
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την Ειδική
Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο
χορήγησης των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης από τους τραπεζικούς φορείς προς
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τους δικαιούχους, κατόπιν ενημέρωσης από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους αναφορικά με το αντίστοιχο κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.
Άρθρο πέμπτο
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου τρίτου, για την ένταξη
έργων και προγραμμάτων, τα οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., εξακολουθεί
να ισχύει η διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).
Άρθρο έκτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και των Συμβάσεων που κυρώνονται από την πλήρωση των
προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 αυτών, αντίστοιχα.
----------.---------1481. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 48878 της 2/2.8.2021 «Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής
διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Δήμου Μήλου της
Περιφερειακής Ενότητας Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 2.8.2021 έως
και 30.9.2021» (Β’ 3528)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου τέταρτου 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 αυτό αντικαταστάθηκε
με τα άρθρα δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α’ 116) και 85 του ν. 4745/2020
(Α’ 214) και η ισχύς του οποίου είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4728/2020 (Α’ 186) και παρατάθηκε εκ νέου με το άρθρο 22 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), με την παρ. 5 του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), με το άρθρο 23 του
ν. 4790/2021 (Α’ 48) και με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021
(Α’ 110),
β. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους διατάκτες» (Α’ 145),
γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
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ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155) και
ζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών
επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 στην 202η Συνεδρίασή της, την 26η Μαρτίου 2021.
3. Tην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του
κορωνοϊού COVID-19“ (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020
(Β’ 2370) και υπ’ αρ. 9418/23.6.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες
αποφάσεις» (Β’ 1632), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504)
όμοια απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 6301/13.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).
5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 48877/2.8.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης
προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης για
την αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του αναφερόμενου ξενοδοχείου, το ύψος της
οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τον ΑΛΕ
2440989002 «Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης» του Φ/EΦ: 1015-202000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ/ΕΦ:
1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73777/18.11.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την
αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς και
του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 5150).
6. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο,
όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά
καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Μήλου στις υπ’ αρ. 12981/21.7.2021 (ΑΔΑ:
ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7) και 13361/27.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64) προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη
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κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19
του Υπουργείου Τουρισμού.
7. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα στο νησί της Μήλου,
καθώς και τη δυναμικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
8. Την επιτακτική και άμεση ανάγκη εξεύρεσης τουριστικών καταλυμάτων για την
προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο των ακόλουθων τουριστικών καταλυμάτων
στη Μήλο:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ.
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΝΗΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗ.Τ.Ε./

ΑΦΜ (4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΨΗΦΙΑ)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΩΝ/
ΚΛΕΙΔΙΩΝ

1.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ

4526

1172K012A0297400

9

2

2.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ

2636

1033187 – VER.10

5

2

3.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ

4407

1172K012A0909101

3

2

4.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ

1367

1172K012A0199900

3

2

5.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ

1148

1172K014A0300201

3

4

Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα διατίθενται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το
χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό
της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης
και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η αξία της αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1 υπολογίζεται
ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε εξήντα (60) ευρώ/ημέρα, όταν γίνεται χρήση των
δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και του ΦΠΑ, και δεκαπέντε
(15) ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν τα δωμάτια είναι κενά. Τα
ανωτέρω τουριστικά καταλύματα δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα
άτομα αυτά. Αναφορικά με τη σίτιση των διαμενόντων πρέπει να τηρούνται τα
οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με τα
καταλύματα και τα γεύματα να διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό των
καταλυμάτων στους διαμένοντες.
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Άρθρο δεύτερο
Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της
αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 2.8.2021 έως και 30.9.2021 και καταβάλλεται από το
Υπουργείο Υγείας στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου πρώτου της παρούσας
εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.
Άρθρο τρίτο
1. Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 του άρθρου πρώτου πρέπει να τηρούν σε
όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης τις νόμιμες για
τη λειτουργία τους προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική
νομοθεσία [Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας,
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών], καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.
6632/16.4.2021 (Β’ 1632) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, οι διευθύνσεις των
τουριστικών καταλυμάτων οφείλουν να τηρούν αρχείο των μελών προσωπικού και
όλων των ατόμων που διέμειναν στα τουριστικά καταλύματα: όνομα, εθνικότητα,
ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν
κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1482. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823 της 2/3.8.2021 «Αναβάθμιση του σχολείου,
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136)
…
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
…
Άρθρο 194
Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020
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(Τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος η παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του
ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η
παρ. αυτή).
…
Άρθρο 198
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν.
4816/2021
(Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), ανωτ. αριθ. 1433Α,
προστίθεται τρίτο εδ. στην παρ. 1 αυτού και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται στο σύνολό
του εκ νέου)
Άρθρο 199
Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τους υπηρετούντες σε θέσεις της
περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) σε νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται για ένα (1) έτος
ο ανώτατος επιτρεπτός χρόνος αναστολής καθηκόντων τους ως μελών Δ.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι., ο οποίος συμπληρώθηκε ή συμπληρώνεται ενόσω υφίσταται σοβαρός κίνδυνος
από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας.
…
Άρθρο 204
Παράταση στην προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
- Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)
(Αντικαθίσταται το άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), ανωτ. αριθ. 981).
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
…
Άρθρο 225
Ρύθμιση απαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής
μεταφοράς δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018
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2. Η παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν και μόνο για τα έτη 2020 και 2021
οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παρ. 1 και 2 εκδίδονται έως τις 31 Οκτωβρίου
2021, οι δε πιστώσεις των κατά περίπτωση, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων,
αρμόδιων Υπουργείων που έχουν ήδη εγγραφεί περιορίζονται ισόποσα, μετά και την
έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2.»
Εκδόθηκε η υ.α. Z1/127000 της 7/12.10.2021 «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» (Β’ 4715), κατωτ. αριθ. 1604.

Άρθρο 226
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή
συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του
κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τα άρθρα 12 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25, εξηκοστό πέμπτο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ((Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65, τεσσαρακοστό πρώτο της
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167 καθώς και
κάτω από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου και την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού
έβδομου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229)
Άρθρο 227
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία - Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του
άρθρου 96 του ν. 4790/2021
(Τροποποιείται το πρώτο εδ. του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ.
1214, περί της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να παραταθεί έως την 31η.10.2021 η
δυνατότητα να ορίζεται ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται
δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία
διαγνωστικού ελέγχου και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του το άρθρο 96).
…
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 245
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Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6, οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του άρθρου 28 ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους
Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και
τους Προϊσταμένους των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος νόμου.
3. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199),
όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει από το
σχολικό έτος 2022-2023.
4. Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 140 ισχύουν από 1ης.1.2026.
5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 165 ισχύουν για την εισαγωγή των υποψηφίων από το
ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.
6. Η ισχύς των περ. β) και δ) του άρθρου 243 αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.
----------.----------1483. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ.
48587 της 30.7/3.8.2021 «Κατανομή θέσεων ειδικευομένων Νοσηλευτών στην
ειδικότητα “Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας” και αναδιανομή κενών θέσεων των
ειδικευομένων νοσηλευτών της “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής” και
της “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής” στις
νοσηλευτικές ειδικότητες: α) “Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής
Νοσηλευτικής Φροντίδας”, β) “Γεροντολογικής Νοσηλευτικής”, γ)
“Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων”, δ) “Ογκολογικής Νοσηλευτικής”,
ε) “Παθολογικής Νοσηλευτικής”, στ) “Νοσηλευτικής Παίδων” και ζ)
“Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής”, ανά Υγειονομική Περιφέρεια και
Νοσοκομεία, από 1η.7.2021» (Β’ 3538)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1, 3, 4, και 5 του άρθρου έκτου του ν. 4812/ 2021 «Κύρωση της από
24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από
6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),
β. των παρ. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16,19, 20 και 21 του άρθρου 58
και του άρθρου 59 του ν. 4690/ 2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
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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),
γ. του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),
δ. του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου
«Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, 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),
ε. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ.
διατάξεις» (Α’ 81),
στ. του ν. 3252/2004 «Σύσταση ’Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος και
άλλες διατάξεις» (Α’132),
ζ. της παρ. 10 των άρθρων 6, 8 και 13 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37),
η. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (π.δ. 63/2005 - Α’98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
θ. του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων» (Α’32),
ι. του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των
τμημάτων: α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 159),
ια. του π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (Α’ 167),
ιβ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιγ. του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιδ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’2).
2. Την υπό στοιχεία Υ4/2021 απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
3. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας
και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.
οικ.57113/2020 (Β’4041) και Γ6α/Γ.Π.74128/2021 (Β’ 28) όμοιες, καθώς και την υπό
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στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.31888/21.05.2021 (Β’ 2216) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας.
4. Την υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 υπουργική απόφαση «ΑρμοδιότητεςΚαθήκοντα Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των
λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β’ 5622).
5. Τις από 30.06.2021, 1η .07.2021 και 5.07.2021 εισηγήσεις των Διοικήσεων των
επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένους πίνακες (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), αναφορικά με τις υπολειπόμενες θέσεις στις νοσηλευτικές ειδικότητες
της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής».
6. Την από 5.7.2021 εισήγηση του Γραφείου της Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας,
αναφορικά με την κατανομή διακοσίων δέκα πέντε (215) θέσεων ειδικευομένων
Νοσηλευτών στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» ανά Υ.Πε και
Νοσοκομεία, σύμφωνα με τα έγγραφα: 1η ΥΠΕ: υπ’ αρ. 8287/23.02.2021, 2ηΥΠΕ: υπό
στοιχεία ΔΑΑΔ12079/22.02.2021, 3ηΥΠΕ: υπό στοιχεία Δ3β/7539/ 19.02.2021,4η
ΥΠΕ: υπ’ αρ. 7174/19.02.2021, 5η ΥΠΕ: υπ’ αρ. 13515/17.02.2021, 6η ΥΠΕ: υπ’ αρ.
11140/19.02.2021, 7η ΥΠΕ: υπ’ αρ. 7864/22.02.2021.
7. Την από 7.07.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας αναφορικά
με την αναδιανομή των κενών θέσεων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής»
και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», χρονικής
περιόδου 2020-2021, στις λοιπές νοσηλευτικές ειδικότητες.
8. Την από 12.07.2021 εισήγηση του Γραφείου της Υφυπουργού Ψυχικής Υγείας με
συνημμένο πίνακα κατανομής ειδικευομένων νοσηλευτών στην Ψυχική Υγεία ανά
Υ.ΠΕ. και Νοσοκομεία.
9. Τις από 15.07.2021 και 16.07.2021 εισηγήσεις της 3ης και 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αντίστοιχα με συνημμένους πίνακες,
αναφορικά με τις υπολειπόμενες θέσεις στις νοσηλευτικές ειδικότητες της
«Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής».
10. Την αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και
της παροχής αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.
11. Την υπό στοιχεία B1α/οικ.32659/26.05.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία B1α/ οικ.
45639/20.7.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
1. Κατανέμουμε διακόσιες δέκα πέντε (215) θέσεις ειδικευομένων Νοσηλευτών στην
ειδικότητα «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» ανά Υ.Πε και Νοσοκομεία, από την
1.7.2021, ως ακολούθως:
(Ακολουθούν Πίνακες)
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2. Αναδιανέμουμε επτακόσιες ογδόντα δύο (782) κενές θέσεις των ειδικευομένων
νοσηλευτών της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της Νοσηλευτικής
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, χρονικής περιόδου 2020-2021, στις
νοσηλευτικές ειδικότητες: α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής
Φροντίδας», β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών
Παθήσεων», δ) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», ε) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», στ)
«Νοσηλευτικής Παίδων» και ζ) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής» και κατανέμουμε
αυτές αντίστοιχα ανά Υ.Πε, και Νοσοκομεία, από την 1η .7.2021, ως ακολούθως:
(Ακολουθούν Πίνακες)
----------.---------1484. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 4062 της 2/3.8.2021 «Καθορισμός των ειδών των
ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων, της διαδικασίας έκδοσής τους, του τύπου
και των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτών, των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων ασφαλείας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35
του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 3549)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (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 Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ),
β) του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 118) και ιδίως της παρ. 6,
γ) 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),
δ) του άρθρου 13 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 133),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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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),
στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α΄ 134), και ιδίως των άρθρων 47 και 56,
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος 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 113 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
η) του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (Α΄ 115), σε συνδυασμό με τον ν. 4486/2017:
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),
θ) του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 31),
ι) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και
παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α΄ 189),
ια) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.») (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και
οργανωτικές διατάξεις (Α΄ 245),
ιβ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287),
ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α΄ 85), όπως ισχύει,
ιδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ιστ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπό στοιχεία 3578/4.8.2020 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας
«Διαδικασία διακίνησης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών
εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης άυλων
παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων» (Β’ 3234).
4. Την υπό στοιχεία 1033/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).
5. Την υπό στοιχεία 26956 ΕΞ/2.8.021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκύπτουν επιπλέον
δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, το Μ.Π.Δ.Σ. και τους φορείς
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της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν από αυτές που έχουν αναφερθεί στην υπό στοιχεία
22472 ΕΞ/5.7.2021 όμοια εισήγηση που συνόδευσε το σχέδιο του ν. 4816/2021,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Είδη ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων
1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, μετά
από αίτημα του φυσικού προσώπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αυτόν, σε
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης.
2. Ο αιτών έχει δικαίωμα λήψης της βεβαίωσης είτε για τον εαυτό του ατομικά είτε
για πρόσωπα επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή για τα οποία
έχει διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.
3. Μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής δύνανται να εκδίδονται, ιδίως, οι
κάτωθι τύποι ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων:
α) για κολυμβητήριο,
β) για γυμναστήριο,
γ) για συγκεκριμένο άθλημα,
δ) για κάθε προβλεπόμενη στο νόμο χρήση, η οποία πρέπει να αναγράφεται και να
εξειδικεύεται στο κείμενο της ιατρικής βεβαίωσης.
Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης ιατρικών βεβαιώσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021
1. Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1 πραγματοποιείται
κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
2. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο ιατρός επιλέγει την μονάδα υγείας
στην οποία βρίσκεται και αναζητεί τον λήπτη της βεβαίωσης καταχωρίζοντας σε ειδικό
πεδίο στο σύστημα, εναλλακτικά:
α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό
Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του
λήπτη. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, σε ειδικά πεδία του
συστήματος, τα εξής στοιχεία του λήπτη, τα οποία αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο
ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.: i) ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ii) το όνομα,
iii) το επώνυμο, iv) το πατρώνυμο, v) το μητρώνυμο, vi) η ημερομηνία γέννησης και η
ηλικία, vii) το φύλο, viii) τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση και
τηλέφωνο/α επικοινωνίας).
β) άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του λήπτη και ειδικότερα τον Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας ή τον Αριθμό Διαβατηρίου ή τον Αριθμό Διπλώματος Οδήγησης. Σε αυτήν
την περίπτωση, ο ιατρός καταχωρίζει ο ίδιος τα στοιχεία της περ. Α΄ στα εμφανιζόμενα
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στο σύστημα πεδία, και κατ’ ελάχιστο: α) τον τύπο και τον αριθμό του ταυτοποιητικού
στοιχείου, β) το όνομα του λήπτη, γ) το επώνυμό του και δ) την ημερομηνία γέννησης.
3. Στη συνέχεια, ο ιατρός επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης που επιθυμεί να εκδώσει
και συμπληρώνει σε ελεύθερο κείμενο το περιεχόμενο της βεβαίωσης
προσδιορίζοντας, ταυτόχρονα, τον ειδικό σκοπό χρήσης αυτής.
4. Αφότου ολοκληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, ο ιατρός δύναται να επιλέξει:
α) είτε «Αποθήκευση» της ηλεκτρονικής ιατρικής βεβαίωσης, οπότε και δύναται να
επεξεργασθεί αυτήν σε μεταγενέστερο χρόνο πριν την εκδώσει,
β) είτε «Αποθήκευση και οριστικοποίηση» της ηλεκτρονικής ιατρικής βεβαίωσης. Σε
αυτήν την περίπτωση η βεβαίωση οριστικοποιείται και εκδίδεται από το σύστημα.
5. Αφότου η βεβαίωση εκδοθεί, ο λήπτης λαμβάνει: α) γραπτό μήνυμα (sms), στο
οποίο αναγράφεται ο αριθμός βεβαίωσης (barcοde) και β) μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο εμπεριέχεται, σε ηλεκτρονική μορφή, το έγγραφο της
ιατρικής βεβαίωσης. Τα ανωτέρω αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα, που έχει δηλώσει ο λήπτης
κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.
Άρθρο 3
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
ασφαλείας
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την
ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119),
Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο "Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε." ορίζεται
ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ.
Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η σύνταξη και η
έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν από τον λήπτη.
3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας,
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και
αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι: α) τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αφορούν οι
εκδοθείσες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 1 ιατρικές βεβαιώσεις και
β) οι θεράποντες ιατροί - χρήστες της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι οποίοι
συντάσσουν και εκδίδουν τις ιατρικές βεβαιώσεις.
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5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., υπό τον ρόλο της ως εκτελούσας την επεξεργασία των δεδομένων
για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ασφάλειας των υπό επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κατ’
ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
(ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και του
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Άρθρο 4
Τύπος, περιεχόμενο, και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικής ιατρικής βεβαίωσης
1. Η ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση φέρει τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων:
α) στοιχεία της βεβαίωσης και ειδικότερα: i) τον αριθμό της βεβαίωσης (barcode), ii)
την ημερομηνία έκδοσης, iii) τη διάρκειά της, όπου αυτή προβλέπεται, iv) το
περιεχόμενο της βεβαίωσης σε ελεύθερο κείμενο και v) το σκοπό χρήσης της
βεβαίωσης.
β) στοιχεία του ιατρού που εξέδωσε τη βεβαίωση και ειδικότερα: i) το όνομα, ii) το
επώνυμο, iii) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), δ) την ειδικότητα, ε) τον
Α.Μ.Κ.Α, στ) την μονάδα υγείας του ιατρού και ζ) την υπογραφή του ιατρού.
γ) στοιχεία του προσώπου το οποίο αφορά η βεβαίωση και ειδικότερα: i) το όνομα,
ii) το επώνυμο, iii) το πατρώνυμο, iv) την ημερομηνία γέννησης, v) τον τύπο και τον
αριθμό του ταυτοποιητικού στοιχείου που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της
βεβαίωσης (Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο
ή Δίπλωμα Οδήγησης).
2. Η ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα ή
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:
α) ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, ή
β) ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του
άρθρου 1, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ
ακριβούς αντιγράφου.
Άρθρο 4
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 1 εκκινεί με την
έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------1485. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 57560 της 3/3.8.2021 «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής
μαθητών για εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020» (B’ 3552)
----------.----------1486. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042 της 3/3.8.2021 «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας πέντε (5) έως
δεκαεπτά (17) ετών» (Β’ 3553)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 2 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),
β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),
γ) του άρθρου πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021
τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από
6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’
98),
ε) των π.δ.: 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 40/2020
«Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
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(Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων) και
ζ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
2. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ. 49041/3.8.2021 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 1
Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης, ηλικίας πέντε έως δεκαεπτά ετών
1. Οι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), προσωρινού
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν.
4782/2021 (Α’ 36) ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών, δικαιούνται να
λαμβάνουν δωρεάν μία (1) δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τον
κορωνοϊό COVID-19, για κάθε εβδομάδα.
«2. Στα πρόσωπα της παρ. 1 που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα, κατά την έννοια
της παρ. 2 του άρθρου 10 της από στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3.9.2021 (Β’ 4054)
κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει, ή δεν έχουν νοσήσει, κατά την
έννοια της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές
δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το χρονικό διάστημα από 30.8.2021 έως 12.9.2021».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Υγείας - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54113 της
6/6.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042/3.8.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17)
ετών” (Β’ 3553)» (Β΄ 4083)
3. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το
φαρμακείο, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού
Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της
αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης του
γονέα/κηδεμόνα. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test)
παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος
(self test) διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών
φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών, ο
δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Για τους/τις ανήλικους/ες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω, ο δωρεάν
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αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των
γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας,
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της
παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν
στα πρόσωπα που υπάγονται, σύμφωνα με την παρ. 1, στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας.
5. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα
ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία
γέννησης, ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον τέτοιος αριθμός έχει
χορηγηθεί, και στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή
προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός
Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
6. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά
τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον προσδιορισμό
των προσώπων που δικαιούνται τη διανομή του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
σε αυτούς. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.
7. Μετά από την ανωτέρω ταυτοποίηση, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για
τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του συστήματος
διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------1486A. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 48880 της 2/4.8.2021 «Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής
διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Δήμου Μυκόνου της
Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 4.8.2021 έως
και 30.9.2021» (Β’ 3573)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α. Του άρθρου τέταρτου 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 αυτό αντικαταστάθηκε
με τα άρθρα δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α’ 116) και 85 του ν. 4745/2020
(Α’ 214) και η ισχύς του οποίου είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4728/2020 (Α’ 186) και παρατάθηκε εκ νέου με το άρθρο 22 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), με την παρ. 5 του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), με το άρθρο 23 του
ν. 4790/2021 (Α’ 48) και με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021
(Α’ 110),
β. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους διατάκτες» (Α’ 145),
γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155) και
ζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών
επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 στην 202η Συνεδρίασή της, την 26η Μαρτίου 2021.
3. Tην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας
και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του
κορωνοϊού COVID-19“ (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020
(Β’ 2370) και υπ’ αρ. 9418/23.6.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες
αποφάσεις» (Β’ 1632), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504)
όμοια απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 6301/13.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του
κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).
5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 48879/2.8.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης
προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης για
την αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του αναφερόμενου ξενοδοχείου, το ύψος της
οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τον ΑΛΕ
2440989002 «Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης» του Φ/EΦ: 1015-202000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ/ΕΦ:
1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών,
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σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73777/18.11.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την
αποζημίωση δικαιούχων λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς και
του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 5150).
6. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο,
όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά
καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Μυκόνου στις υπ’ αρ. 6382/13.4.2021
(ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ), 12776/19.7.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π) και
12981/21.7.2021
(ΑΔΑ:
ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7)
προσκλήσεις
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς
μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 του Υπουργείου
Τουρισμού.
7. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα στο νησί της Μυκόνου,
καθώς και τη δυναμικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.
8. Την επιτακτική και άμεση ανάγκη εξεύρεσης τουριστικών καταλυμάτων για την
προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο των ακόλουθων τουριστικών καταλυμάτων
στη Μύκονο:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ.
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΝΗΣΙ

ΑΦΜ (4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΨΗΦΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ.Τ.Ε./
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΩΝ/
ΚΛΕΙΔΙΩΝ

1.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

1420

1173Κ015Α0299201

8

5

2

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

1390

1157066 ver.2

8

5

3.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

9109

1173Κ015Α0137500

8

5

4.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

3771

1136151 ver.2

5

5

5.

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

3637

1167966 ver.3

5

5

Α/Α

Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα διατίθενται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το
χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό
της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης
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και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η αξία της αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1 υπολογίζεται
ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε εξήντα (60) ευρώ/ημέρα, όταν γίνεται χρήση των
δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και του ΦΠΑ, και δεκαπέντε
(15) ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν τα δωμάτια είναι κενά. Τα
ανωτέρω τουριστικά καταλύματα δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία
κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα
άτομα αυτά. Αναφορικά με τη σίτιση των διαμενόντων πρέπει να τηρούνται τα
οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με τα
καταλύματα και τα γεύματα να διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό των
καταλυμάτων στους διαμένοντες.
Άρθρο δεύτερο
Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της
αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 4.8.2021 έως και 30.9.2021 και καταβάλλεται από το
Υπουργείο Υγείας στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου πρώτου της παρούσας
εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.
Άρθρο τρίτο
1. Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 του άρθρου πρώτου πρέπει να τηρούν σε
όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης τις νόμιμες για
τη λειτουργία τους προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική
νομοθεσία [Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας,
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή
γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών], καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ.
6632/16.4.2021 (Β’ 1632) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, οι διευθύνσεις των
τουριστικών καταλυμάτων οφείλουν να τηρούν αρχείο των μελών προσωπικού και
όλων των ατόμων που διέμειναν στα τουριστικά καταλύματα: όνομα, εθνικότητα,
ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν
κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.-----------

359

1487. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚΚΕ/11489/Α36 της 30.7/4.8.2021 «Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης
για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι
κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3575)
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979 (Α’ 24).
2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).
3. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά
αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 123).
4. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984
(Α’ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 81).
5. 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).
6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), και ιδίως τα άρθρα 20, 23, 77,79 και 80.
7. 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 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
8. Του π.δ. 80/2 016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
11. Του 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).
12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της υπό στοιχεία
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Υ2/09.07.2019 (Β’ 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 121).
14. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).
15. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
16. 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 της 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), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη περίπου 840.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε., η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους από
την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 με ενάριθμο
2018ΣΕ06900010 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός των ορίων του
ισχύοντος ΜΠΔΣ.
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 03.08.2018 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου
2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
(Β’ 3255).
2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 κοινή υπουργική απόφαση
με θέμα «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης
κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3654).
3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12195/Α36/ 22.10.2018 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚΚΕ
9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επιδότηση
ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των
οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης
Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4780).
4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12587/Α36/27.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση
με θέμα «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9426/Α36/24.08.2018
κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για
την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4923).
5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36/27.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση
με θέμα «Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών
προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις
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πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3220).
6. Την υπ’ αρ. 173969/02.07.2021 εισηγητική έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και
Επειδή:
-εκκρεμεί η οριστική ρύθμιση θεμάτων δασικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
ορισμένων πληγεισών περιοχών
-κάποιες πληγείσες περιοχές συμπεριλήφθηκαν στην πρόσφατη αναμόρφωση και
ανάρτηση δασικών χαρτών
-δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων και λόγω
των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
αποφασίζουμε:
Α. Παρατείνουμε κατά ένα (1) χρόνο την προβλεπόμενη με την υπό στοιχεία
ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/5226/Α36/27.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3220) χορήγησης
της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ή με δωρεάν
παραχώρηση χρήστες, κατοικιών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να του
χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου του,
μέχρι τη λήξη των σχετικών τασσομένων προθεσμιών, ή στην περίπτωση που
προκύπτει ότι δεν δικαιούται στεγαστική συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/
συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.
Β. Απαιτείται, για κάθε νέο τρίμηνο της παράτασης πλέον των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ΚΕΦ. Δ3 και στο ΚΕΦ. Δ4 της υπό στοιχεία
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β’ 3654) κοινής υπουργικής απόφασης, η
υποβολή:
-εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτροδότησης του πυροπλήκτου ακινήτου
(φωτοτυπία και των δύο όψεων του λογαριασμού) ή βεβαίωσης κατανάλωσης
ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του πυροπλήκτου κτηρίου που να
περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του αιτούμενου τριμήνου.
Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όταν η πυρόπληκτη κατοικία,
όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.
-Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) του φορολογικού έτους 2019 και 2020 και
επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/της δικαιούχου επιδότησης
ενοικίου/συγκατοίκησης.
-Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) του φορολογικού έτους 2019 και 2020 και
επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/της φιλοξενούντα/ουσας τον/την δικαιούχο
επιδότησης συγκατοίκησης.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία
για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
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----------.----------1488. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.49351 της 4/4.8.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου
στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3590)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
50285/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3712), κατωτ. αριθ. 1501, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 ιδίου άρθρου
εβδόμου).
----------.----------1489. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.49466 της 5/5.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3594)
(Η παρούσα απ. η ισχύς της οποίας είχε παραταθεί
-με την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας
του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών –
Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50675 της 12/12.8.2021 «Παράταση ισχύος της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 49466/5.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 3594)» (Β’ 3745) και
-με την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας
του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών –
Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51225 της 17/17.8.2021 «Παράταση ισχύος της
υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.49466/5.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 3594), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.50675/12.8.2021 (Β’ 3745) κοινή υπουργική απόφαση» (Β΄ 3836),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.52200/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. αριθ. 1518, δυνάμει του άρθρου πέμπτου αυτής και
από την έναρξη ισχύος της)
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----------.---------1490. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.49464 της 5/5.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3595)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. 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),
γ. 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),
δ. της παρ. 3 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),
ε. 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,
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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), και
ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
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2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
7. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30.7.2021 κοινή 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, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «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, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3481),
όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
10. Την από 5.8.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.49461/5.8.2021 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
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κατά το χρονικό διάστημα από την
Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 13 Αυγούστου
2021 και ώρα 06:00.
2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30.7.2021 (Β’ 3481) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει, παραμένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.
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Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας
1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας και β) μετακίνηση για
λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και
βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση
κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε
περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση
αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και
κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου
προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον
εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της
εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη
και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε
κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει
για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Eναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να
ισχύει για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και
επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς
TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να
λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπωση από το
πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και
επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς οι
επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία
εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την
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απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την
επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε
εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί
σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης εργασίας.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης
αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο
κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της
μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν
να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από
τον πολίτη, ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου
υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr.
4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία πάσης φύσεως
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης
της περ. (β) της παρ. 1. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (takeaway) αποκλειστικά για τα πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των
επιτρεπόμενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου.
5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872) κοινής υπουργικής
απόφασης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης
Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστίασης, συμπεριλαμβανομένων και
των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και παροχής
ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την
παραλία (υπό την έννοια των σημείων 15, 16 και 35 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30.7.2021 (Β’ 3481) κοινής υπουργικής απόφασης
απαγορεύεται η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Από την εφαρμογή
του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων.
Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις
1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου
δεύτερου επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο
εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς
βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε
παράβαση.
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2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που παραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου και το άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου 5α της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.48487/30.7.2021 (Β’ 3481) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη
διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη
γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα
άρθρα 4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30.7.2021 (Β’ 3481) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
----------.---------1491. ΑΠΟΦΑΣH ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1171 της 3/6.8.2021 «Διασύνδεση των Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της
Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής
πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA» (Β’
3596)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 9 και 13 του άρθρου 12 και των άρθρων 13 και 40 του ν. 4308/2014
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 250),
β) της υπό στοιχεία Α.1138/12.06.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής
διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε
άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.
4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470),
γ) της υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης νια την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό
σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317),
δ) της υπό στοιχεία Α.1011/2020 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85),
ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και
κρυπτογράφησης νια την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των
ΦΗΜ» (Β’ 3603),
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στ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση
τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων.
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίαςτους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων
στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),
ζ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1221/2012 «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης
των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.- Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των
φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμονή των διατάξεων του άρθρου 20
του ν. 3842/2010 (Α’ 58)» (Β’ 3513),
η) της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 απόφασης «Κατηγορίες οντοτήτων που
απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.
Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης
ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αναθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος» (Β’ 3/2015),
θ) του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του ν 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμονή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορνανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
3. Την υπό στοιχεία αριθ. 1 της 20.1.2016 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, τις αποφάσεις υπ΄
αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό
στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την ανάγκη διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. για την ηλεκτρονική
διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω
αυτών σε ψηφιακή πλατφόρμα της Αρχής, για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση
πληροφοριών, με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση των οντοτήτων. Προκειμένου να
διευκολυνθούν οι υπόχρεες οντότητες, ως προς την εκπλήρωση της υπόψη υποχρέωσης
και δεδομένων των μέτρων που λήφθηκαν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές
συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, που είχε σαν αποτέλεσμα να
απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, ορίζεται η σταδιακή ένταξη
των οντοτήτων στην υποχρέωση διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολονισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την υποχρέωση σταδιακής διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων, σε
χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό
Σύστημα Φ.Η.Μ. της A.A.Δ.Ε., για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων των
στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA ως εξής:
Άρθρο 1
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:
1. Ως «Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.)»: Η Φορολογική Ταμειακή
Μηχανή (Φ.Τ.Μ.), ο μηχανισμός «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης
Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)» και οι Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας
(Α.ΔΗ.Μ.Ε.).
2. Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της A.A.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.
1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υπουρνού Οικονομικών και Διοικητή
A.A.Δ.Ε., που εκδόθηκε για την εφαρμονή των διατάξεων του άρθρου 15Ατου
ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
3. Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.»: Η ψηφιακή πλατφόρμα
υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά και
συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των οντοτήτων που τηρούν
Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία
απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.
4. Ως «Σύνοψη παραστατικού»: Τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του
παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών).
Άρθρο 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν τα στοιχεία
λιανικής πώλησης μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 250).
2. Οι οντότητες που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση των Φ.Η.Μ. για την
έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/ 2014
και την κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014
(Β’ 3/2015), και δεν κάνουν προαιρετική χρήση τους, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.
3. Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης εντάσσονται στη σταδιακή
διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα με την
υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με
επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρανράφου 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
(Α’ 167).
4. Οι υπόχρεες οντότητες διασυνδέονται, ως εξής:
i. από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 €,
ii. από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία
και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 € και
iii. από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι
οντότητες που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση Φ.Η.Μ., είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά
Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021,
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καθώς και οι οντότητες που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία
της 31/12.
Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το
φορολογικό έτος 2019, από τις υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης,
λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας υποβληθείσας δήλωση
φορολογίας εισοδήματος.
Άρθρο 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
1. Οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 2 της παρούσας διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην
Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν μέσω Φ.Η.Μ., για την
τεκμηρίωση των λιανικών συναλλαγών τους (ενδεικτικά απόδειξη λιανικής πώλησης).
2. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής πώλησης, κατ’
ελάχιστον (Α.1138/2020, όπως ισχύει, Παράρτημα), είναι τα εξής:
α) Α.Φ.Μ. του εκδότη
β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
ε) Συντελεστής ΦΠΑ
στ) Συνολική αξία παραστατικού.
Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται με τη μορφή σύνοψης,
εκτός από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση
διαβίβασης αυτών με αναλυτική διάκριση των ειδών, στους χρόνους που ορίζονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
2. Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ.,
σύμφωνα με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας
και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων από τους Φ.Η.Μ., που
καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., από
το οποίο ενημερώνεται η ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» της Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο
εφαρμογής των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
3. Oι υπόχρεες οντότητες της παρούσας, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν
αναλυτικά κάθε μία, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στο Πληροφοριακό
Σύστημα των Φ.Η.Μ., με δύο τρόπους:
α) Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές
λιανικής, στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διακριτών κωδικών
παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο
Παράρτημα (Αντιστοίχιση Παραστατικών Φ.Η.Μ. και Τύπων Παραστατικών
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myDATA) που επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής. Στην παραπάνω υποχρέωση εμπίπτει και η διαβίβαση των Δελτίων
Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» (s.txt αρχείο). Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση, και ανά
ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής των «Ζ» εκάστης ημέρας, τα οποία στη
συνέχεια, συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηνορίας Α2 του
Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας
myDATA.
β) Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις
συναλλαγές λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ., μέσω διαφορετικών
κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο
Παράρτημα της παρούσας. Η Α.Α.Δ.Ε. αθροίζει ανά εγκατάσταση και ανά ημέρα, τα
σύνολα των εσόδων λιανικής για κάθε μία από τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών,
που οι υπόχρεες οντότητες διαβίβασαν στο Πληροφοριακό Σύστημα των Φ.Η.Μ. και
εκδόθηκαν εντός της ίδιας ημέρας, τα οποία στη συνέχεια, συσχετίζονται με διακριτούς
Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για
σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.
Τα παραπάνω διενεργούνται με σκοπό την επιτυχή διαβίβαση των δεδομένων
συναλλαγών λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τη χορήνηση
Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.), που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου
5 της Α.1138/2020.
Στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες χρησιμοποιούν είτε Φ.Τ.Μ., είτε
ΑΔΗΜΕ, διαβιβάζουν αποκλειστικά με τον πρώτο τρόπο, όπως ορίζεται στο
Παράρτημα της παρούσας.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, δύνανται να διαβιβάζουν και με τους
δύο τρόπους ανά αριθμό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ.
Με το Παράρτημα της παρούσας καθορίζονται περαιτέρω οι δύο τρόποι διαβίβασης
της προηγούμενης παραγράφου.
Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης των παραπάνω δεδομένων στην
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, συναρτάται με τις ημερομηνίες έναρξης που ορίζονται
στην Α.1138/2020.
Άρθρο 5
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, διενεργούν
συναλλανές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση
των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των
Φ.Η.Μ.
2. Οι οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και απαλλάσσονται από την
υποχρεωτική χρήση Φ.Η.Μ. (απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014), στην περίπτωση
που χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας,
ομοίως δεν έχουν αντίστοιχη υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. Οι ως
άνω οντότητες, εφόσον επιλέξουν την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω
αναβαθμισμένων Φ.Η.Μ., έστω και προαιρετικά, καθίστανται υπόχρεες σε εφαρμογή
των οριζόμενων με την παρούσα.
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3. Σε κάθε περίπτωση οι οντότητες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
δε δύνανται να χρησιμοποιούν μη αναβαθμισμένους Φ.Η.Μ. από τις ημερομηνίες
έναρξης διαβίβασης δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, της παρούσας και
εφεξής.
4. Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά τις οποίες
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον στοιχείων πέραν του
υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία λιανικής, στην περίπτωση που είναι
υποχρεωτική η χρήση Φ.Η.Μ., δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18)
σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς
αγοραστή - ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4818/2021
(Α’ 124), σχετικά με τις υποχρεώσεις για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αναθών εξ
αποστάσεως (VAT OSS). Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών
στοιχείων λιανικής πλην αυτών που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα των εν
λόγω συναλλαγών διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, στην ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA με τα λοιπά κανάλια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπορικού Λογιστικού ERP, Ειδική
Φόρμα Καταχώρησης και Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της
A.A.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Α. 1138/2020.
5. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών έως και την 31/12/2021, οι υπόχρεες οντότητες
της παρούσας, δύνανται να χρησιμοποιούν για την έκδοση στοιχείων λιανικής τον μη
αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ., έως την παραπάνω ημερομηνία. Για τη διαβίβαση δεδομένων
στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, δύνανται να χρησιμοποιούν είτε την Ειδική
Φόρμα Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε., είτε να διαβιβάζουν δεδομένα εσόδων λιανικής
μέσω λογιστικής εγγραφής από Λογιστικό Πρόγραμμα ERP.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1492. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 88394 της 4/6.8.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο ΕΠΑ 2021-2025» (Β’ 3630)
----------.---------1493. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 58921 της 6/6.8.2021 «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά τον μήνα Αύγουστο 2021» (Β’ 3637)
Έχοντας υπόψη:
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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 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 (π.δ. 63/2005 Α’ 98) και το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
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).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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 Υ 70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
374

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).
18. Την υπ’ αρ. 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).
19. Την υπ’ αρ. 51320/16-7-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούλιο 2021» (Β’ 3127).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.7.2021 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, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 3481).
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/23-7-2021 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, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 3276).
22. Την υπ’ αρ. 58571/5-8-2021 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 Αύγουστο 2021 ένεκα της
απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής 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 δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €) 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 Αύγουστο 2021, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Αύγουστο 2021
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τους
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1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 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
Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 Μαρτίου
2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους,
που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Αύγουστο 2021.
2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων του
παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας
των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε
αναστολή.
β. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 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.
γ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι
επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/ 2020 (Α’ 181).
3. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις
επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, 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’ 55/11.03.2020)» στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν
εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων
δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών
των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην
περ. α’ της παρούσας παραγράφου.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε
προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο
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, οι
εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν
δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι
και την 31η Αυγούστου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού
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με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι
άκυρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες του Κεφαλαίου Α 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.
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 του Κεφαλαίου Α 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 Αύγουστο 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.
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Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Αύγουστο 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 προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά,
είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.
Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 1η
Αυγούστου 2021 έως και την ημερομηνία ενεργοποίησης του συστήματος υποβολής
δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται νομίμως στο σύστημα.
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.
5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η 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
εργαζόμενούς του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
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
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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.
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 Δ/νση 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.
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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.
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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα των οποίων
αναστέλλεται η δραστηριότητα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες
συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν αναστέλλονται.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού
εκθέσεων
79.90.32
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά
κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
82.30
88.10.11

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών
εκθέσεων
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής
υποστήριξης σε ηλικιωμένους
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93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

----------.---------1494. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255 της 5/6.8.2021 «Καθορισμός τελών
έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2021 – 2022» (Β’ 3639)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 996/1971 «Περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος" και
κωδικοποιήσεως των υπ’ αρ. 671/71 και 919/71 ν.δ/των», (Α΄ 192) και του άρθρου 262
του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος» (Α΄ 7), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 191).
2. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303).
3. 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).
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).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
6. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160).
8. To 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» (Α΄ 114).
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 122).
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11. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
12. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
14. Την υπό στοιχεία Y 70/30-10-2020 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
15. Το υπ’ αρ. 721/08-06-2021 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
«Πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σχετικά με το περιεχόμενο των
Αποφάσεων καθορισμού των συνδρομών και των τελών έκδοσης αδειών θήρας για το
έτος 2021 - 2022» (υπό στοιχεία Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/55717/1754/08.06.2021).
16. Το γεγονός ότι λόγω της γενικής απαγόρευσης των μετακινήσεων των πολιτών
που επιβλήθηκαν από το Νοέμβριο του έτους έτος 2020, από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,
περιορίστηκε η δυνατότητα άσκησης των κυνηγετικών δραστηριοτήτων για τους
κυνηγούς που είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020-2021.
17. Το άρθρο 41 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική
ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 66).
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/69727/2133/ 21.07.2021 σχετική εισήγηση ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της ΓΔ Δασών και ΔΠ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ//69779/1396/ 23-07-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος
2021 - 2022 κατά κατηγορία κυνηγών, ως ακολούθως:
1. Κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020 - 2021:
α) Οι κυνηγοί - μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση καταβολής τελών υπέρ του Δημοσίου, εφόσον κατά το τρέχον κυνηγετικό
έτος 2021-2022 εκδώσουν άδεια θήρας ίδιου τύπου με το προηγούμενο κυνηγετικό
έτος.
Ειδικότερα οι ανωτέρω, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους
των δέκα (10,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Τοπική άδεια θήρας, των
τριάντα (30,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Περιφερειακή άδεια θήρας
και των εξήντα (60,00) ευρώ στην περίπτωση που είχαν εκδώσει Γενική άδεια θήρας.
β) Οι Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς,
υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί
υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις
Δασικές Αρχές, εφόσον είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020382

2021, απαλλάσσονται ομοίως από την υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω τελών (10,
30 ή 60 ευρώ ανά κατηγορία άδειας θήρας), εφόσον εκδώσουν και κατά το τρέχον
κυνηγετικό έτος άδεια θήρας ίδιου τύπου με την εκδοθείσα από αυτούς κατά το
προηγούμενο κυνηγετικό έτος.
Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα (μηδενικά τέλη) προσαυξάνονται για την κατηγορία
αυτή των κυνηγών, κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού
της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ.
Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια
Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της
Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια κυνηγίου κατά το κυνηγετικό έτος 2020 - 2021 και
αιτούνται την έκδοση άδειας θήρας διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που είχαν
εκδώσει κατά το κυνηγετικό έτος 2020-2021.
α) Οι κυνηγοί, μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, που αιτούνται την έκδοση
άδειας θήρας, διαφορετικής κατηγορίας από την άδεια που είχαν εκδώσει την
προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, θα καταβάλλουν ως τέλη ποσά που αντιστοιχούν
στη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων ανά κατηγορία άδειας τελών, ανάλογα με τον
τύπο της άδειας που ζητούν να εκδώσουν την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα.
Κατηγορίες τελών άδειας θήρας
Τύπος εκδοθείσας άδειας
θήρας κατά την περίοδο
2020 - 2021

Τύπος άδειας θήρας κατά
την περίοδο 2021 - 2022

ΤΟΠΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

20,00

ΤΟΠΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ

50,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ

30,00

Ποσό σε ευρώ (€)

β) Οι κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς,
υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί
υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια θήρας απευθείας από τις Δασικές
Αρχές και ζητούν να εκδώσουν άδεια θήρας διαφορετικής κατηγορίας από αυτή που
είχαν εκδώσει την προηγουμένη κυνηγετική περίοδο, καταβάλλουν τα ανωτέρω κατά
κατηγορία τέλη, προσαυξημένα κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό
(90%) του ποσού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το
Υ.Π.ΕΝ. Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191).
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Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια
Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της
Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Κυνηγοί που δεν είχαν εκδώσει άδεια θήρας κατά το κυνηγετικό έτος 2020 - 2021.
α) Οι κυνηγοί, μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων, που δεν είχαν εκδώσει άδεια
θήρας κατά την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο (2020 - 2021) ή που εκδίδουν άδεια
θήρας για πρώτη φορά, καταβάλλουν χωρίς απαλλαγή, εξ ολοκλήρου, τα
προβλεπόμενα τέλη ανά κατηγορία άδειας θήρας, σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί
Κατηγορίες τελών άδειας
θήρας

Ποσό σε ευρώ (€)

Τέλη για την έκδοση Τοπικής
άδειας θήρας

10,00

Τέλη για την έκδοση
Περιφερειακής άδειας θήρας

30,00

Τέλη για την έκδοση Γενικής
άδειας θήρας

60,00

β) Οι Κυνηγοί, υπήκοοι Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς,
υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, διπλωματικοί
υπάλληλοι και ημεδαποί που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις
Δασικές Αρχές και δεν είχαν εκδώσει άδεια θήρας την προηγούμενη κυνηγετική
περίοδο, καταβάλλουν τα ανωτέρω τέλη ανά κατηγορία, άδειας θήρας,
προσαυξανόμενα κατά ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού
της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους από το Υ.Π.ΕΝ.
Κυνηγετικούς Συλλόγους, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α΄ 191).
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια
Προξενική Αρχή. Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της
Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.)
Οι κυνηγοί αυτής της κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα να κυνηγούν μόνο στις
δημόσιες ή ιδιωτικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.).
Για τις δημόσιες Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής
άδειας θήρας, η οποία εκδίδεται από την οικεία Δασική Αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση
Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται Δασαρχείο), στην
περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, με τα
ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:
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Διάρκεια της άδειας θήρας

Τέλος σε ευρώ (€)

α) Μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες

60,00

β) Μέχρι δύο (2) μήνες

120,00

γ) Για ολόκληρη τη διάρκεια της
κυνηγετικής περιόδου

150,00

Για κάθε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (Α΄ 141), σε συνδυασμό τις
διατάξεις του π.δ. 332/1983 (Α΄ 119) και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που αφορούν στη
μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων έκδοσης των σχετικών πράξεων στην οικεία
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια θήρας εκδίδεται
από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος
της καθορίζεται στα 50,00 ευρώ.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2021- 2022.
----------.---------1495. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1172 της
6/6.8.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 1103-2020 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)» (Β’ 3659)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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), 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.).
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4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων»
(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).
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).
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) και ιδίως το άρθρο 41.
12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’ 222), 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.
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, 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 2020/17-01-2020 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), 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 5638).
386

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
διάδοσής του” (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 286).
17. Την υπό στοιχεία Α. 1028/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 726).
18. Την υπό στοιχεία Α. 1055/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄1070).
19. Την υπό στοιχεία Α. 1095/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 1714).
20. Την υπό στοιχεία Α. 1109/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 2092).
21. Την υπό στοιχεία Α. 1148/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄2783).
22. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την
εφαρμογή των διατάξεων 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/ 2020 (Α΄ 76).
23. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
24. 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 Ιουλίου 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 20-03-2020 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 άρθρου δέκατου τρίτου της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Η εν λόγω δόση Ιουλίου καταβάλλεται μέχρι και την 31 Αυγούστου 2021.
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), 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.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.----------
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1496. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. 1173 της 6/6.8.2021
«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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76)» (B’ 3659)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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), 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.).
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων»
(Α΄ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).
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).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 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), ιδίως το άρθρο 41.
12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222), 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.
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13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 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, 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 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), 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 11-03-2020 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)»
(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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄246).
17. Την υπό στοιχεία Α. 1029/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄617).
18. Την υπό στοιχεία Α. 1071/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
αντικατάσταση της υπό στοιχεία Α. 1056/18-03-2021 (Β΄1071) απόφαση» (Β΄1201,
διόρθωση σφάλματος Β΄ 1513).
19. Την υπό στοιχεία Α. 1096/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 1728).
20. Την υπό στοιχεία Α. 1110/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης
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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)»
(Β΄2092).
21. Την υπό στοιχεία Α. 1147/2021 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)»
(Β΄ 2783).
22. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την
εφαρμογή των διατάξεων 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
23. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
24. 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 Ιουλίου 2021 ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 2003-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή 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, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.
Η εν λόγω δόση Ιουλίου καταβάλλεται μέχρι και την 31 Αυγούστου 2021.
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.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.---------1497. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762 της
6/7.8.2021 «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, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3660)
(Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί με το άρθρο πρώτο της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50137/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3690), κατωτ. αριθ. 1499,
-καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021
«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, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3793), κατωτ. αριθ. 1505 και από την
έναρξη ισχύος αυτής σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 10).
----------.---------1498. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ.
49804 της 6/10.8.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας
και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 3686)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α. του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) το
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
β. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις»(Α’ 31),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021» (Α’ 251),
στ’. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
η. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.47601/27.07.2021 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5
περ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
4. Την ανάγκη κάλυψης: α) της δαπάνης προμήθειας Ρεμντεσιβίρης σε εκτέλεση της
ευρωπαϊκής σύμβασης Νο SANTE/2020/C3/048, της οποίας την εκτέλεση έχει
αναλάβει ο ΙΦΕΤ ΑΕ και β) της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων μοριακού
ελέγχου COVID-19 από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, για τη διενέργεια
εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό
COVID-19.
5. Την ανάγκη κάλυψης μέσω του ΕΟΠΥΥ α) της δαπάνης αποζημίωσης ιδιωτικών
κλινικών και ιδιωτικών θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω
στο Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση
του κορωνοϊού COVID-19, β) την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων που ανήκουν στις κατηγορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του
ν. 4368/2016 (Α’ 21) και χρήζουν νοσηλείας, οι οποίοι δύνανται να μετακινούνται σε
ιδιωτικές δομές υγείας, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας τους στις
δημόσιες δομές υγείας, γ) την αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για
προγραμματισμό εμβολιασμών και δ) την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη
διενέργεια εμβολιασμών.
6. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του
ποσού των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000,00) ευρώ σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις
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του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-7110000000 “Γενικές Κρατικές Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19) (όπως ενδεικτικά αναφέρονται στα υπό
στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου της παρούσας) μέχρι του ποσού των εβδομήντα
εκατομμυρίων (70.000.000,00€) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους
επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του
Υπουργού Υγείας.
----------.---------1499. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50137 της 10/10.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας
Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3690)
(Η παρούσα απ.
-η ισχύς της οποίας είχε παραταθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών –
Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51227 της
17/17.8.2021 «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.50137/10.8.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 3690)» (Β΄ 3836),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52202/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915), κατωτ. αριθ. 1519, δυνάμει του άρθρου
πέμπτου αυτής και από την έναρξη ισχύος της)
----------.----------
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1500. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 3083 της 4/11.8.2021 «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19,
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» (Β’
3702)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020, 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).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
γ) Του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).
δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
ε) Του ν. 4276/2017 περί απλούστευσης διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες
διατάξεις (Α’ 155).
στ) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
ζ) Του ν. 4782/2021 «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).
η) Της παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 Κύρωση 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’ 83).
2. Τους Κανονισμούς:
α) Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και
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ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής,
ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
β) Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου.
γ) Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτική και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ)
165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.
δ) Κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
ε) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 808/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
στ) Κανονισμός (ΕΕ) 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και
την πολλαπλή συμμόρφωση κατ’ εξουσιοδότηση του Κανονισμού (ΕΕ) 807/2004 για
τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.
ζ) Κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά
ισχύει.
η) Κανονισμός (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.
θ) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 για την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις
λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις για τον
πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές
υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα καθεστώτα
περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 όσον αφορά τον υπολογισμό των
επιλέξιμων δαπανών.
ι) Κανονισμός (ΕΕ) 1405/2006 του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003.
ια) Κανονισμός (ΕΕ) 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.
ιβ) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με
την παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ)
809/2014, (ΕΕ).180/2014, (ΕΕ) 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ)
2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής.
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ιγ) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
«σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής
της στήριξης τα έτη 2021 και 2022».
ιδ) Την υπό στοιχεία C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
ιε) Την απόφαση της Επιτροπής, της 20ης Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή της
παρ. 2 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας
που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση
Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (2012/21/ΕΕ).
ιστ) Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για τις
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020» (2013/C 209/01).
ιζ) Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (2004/C 244/02).
3. Το π.δ. 97/2017 σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων» (Α’ 138).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).
6. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066).
7. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014- 2020 στις ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) Περιφερειών» (Β’ 3447).
8. Την υπ’ αρ. 2986/25-11-2016 κοινή υπουργική απόφαση, περί προσδιορισμού των
λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών
τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3885).
9. Την υπό στοιχεία 2/68332/ΔΕΠ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με «Ρυθμίσεις για τις μετακινήσεις στο πλαίσιο
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΑ και
ΕΠΑλΘ, του ΕΟΧ και του Μηχανισμού Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη»
(Β’ 2943).
10. Την υπ’ αρ. 68/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).
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11. Την υπ’ αρ. 7888/08-05-2017 κοινή υπουργική απόφαση, περί απλούστευσης
πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών (Β’ 1654).
12. Την υπ’ αρ. 1746/21-01-2015 κοινή υπουργική απόφαση, περί καθορισμού των
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) των
τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των
οινοτουριστικών επιχειρήσεων (Β’ 135).
13. Την υπ’ αρ. 543/34450/24-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση, περί
Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων (Β’ 1145).
14. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020”» (Β’ 1273).
15. Την υπ’ αρ. 2635/13-09-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των
στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου
2014-2020» (Β’ 3313).
16. Την υπ’ αρ. 2281/96031/2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και
19.4 του ΠΑΑ 2014-2020» (Β’ 3277).
17. Την υπ’ αρ. 4912/120862/05-11-2015 υπουργική απόφαση, περί καθορισμού των
όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής
παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) (Β’ 2468), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 345/23924/02-03-2017 υπουργική απόφαση και ισχύει.
18. Την υπ’ αρ. 1435/14-06-2016 (Β’ 1839) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την
επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο
πλαίσιο του Μέτρου
19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και της
προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ
2014-2020. 19. Την υπ’ αρ. 1927/27-6-2017 (Β’ 2297) πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του
LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του
ΠΑΑ 2014- 2020. (Δημόσια Δαπάνη ΕΓΤΑΑ: 20.000.000 €).
20. Την υπ’ αρ. 3206/12-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σχετικά με την «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής
Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014- 2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή
πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» (Β’ 4111).
21. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
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EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «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).
22. Την υπ’ αρ. 13214/30-11-2017, υπουργική απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης
Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για
παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών
Προγραμμάτων» (Β’ 4268), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 7888/14-09-2018
(Β’ 4178), 355/17-1-2019 (Β’ 65) και 3218/25-6-2020 (Β’ 2723), όμοιες αποφάσεις.
23. Την υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργική απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης
Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για
παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών
Προγραμμάτων» (Β’ 4285), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1090/08-02-2019
(Β’ 573),7281/05-11-2019 (Β’ 4205) και 4107/31-7-2020 (Β’ 3312) όμοιες αποφάσεις.
24. Την υπ’ αρ. 1547/26-2-2019 (Β’ 761) υπουργική απόφαση που αφορά το Πλαίσιο
υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»
του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ)
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
25. Την υπ’ αρ. 154/21-01-2021 (Β’ 252) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Παράταση προθεσμιών των υπ’ αρ. 13214/30-11-2017
(Β’ 4268) και 13215/30-11-2017 (Β’ 4285) υπουργικών αποφάσεων».
26. Τις εγκυκλίους της ΕΑΑΔΗΣΥ για την υλοποίηση του ν. 4412/2016 (Β’ 147).
27. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-2016 εγκύκλιο του Υφυπουργού
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, όπως εκάστοτε ισχύει.
28. Το υπό στοιχεία 101270/ΕΥΚΕ 3633/30.9.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα
εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 651/2014».
29. Το υπό στοιχεία 54929/ΕΥΚΕ 5601/16-5-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα
«Διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για έργα υποδομών
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ)».
30. Την επιστολή της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων
τεκμηρίωσης στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή
δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ)», υπό στοιχεία 39499/ΕΥΚΕ 5288/31-03-2017 και τα
συνημμένα αυτής.
31. Το υπ’ αρ. 106681-21/10/2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ, για την σύμφωνη γνώμη της.
32. Το υπ’ αρ. 1916/23-7-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ
2014-2020 για την σύμφωνη γνώμη της.
33. Το υπ’ αρ. 42322/21-07-2021 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την σύμφωνη γνώμη
του.
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34. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων
προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο
του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις
Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020,
να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά τη διαδικασία της
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων.
35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και αντικατάσταση της:
- υπ’ αρ. 13215/30-11-2017 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου
19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις
Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων»
(Β’ 4285), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1090/08-02-2019 (Β’ 573), 7281/05-112019 (Β’ 4205) και 4107/31-07-2020 (Β’ 3312) υπουργικές αποφάσεις,
- της υπ’ αρ. 13214/30-11-2017(Β’ 4268) υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο
υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για
παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών
Προγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 7888/14-09- 2018 (Β’ 4178),
355/17-1-2019 (Β’ 65) και 3218/25-6-2020 (Β’ 2723) υπουργικές αποφάσεις και
- της υπ’ αρ. 1547/26-2-2019 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλοποίησης
υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του
Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 761), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 1616/31-3-2020 (Β’ 1454) υπουργική απόφαση,
ως εξής:
(Ακολουθεί κείμενο διατάξεων Υπομέτρων 19.2 και 19.4 σε αρχείο .pdf)
----------.----------

400

1501. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50285 της 11/11.8.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 3712)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.51324
της 18/18.8.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3861), κατωτ. αριθ. 1511, δυνάμει της
παρ. 2 του άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3
ιδίου άρθρου εβδόμου).
----------.---------1502. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθμ. 376713 της 5/13.8.2021 «Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022» (Β΄ 3749)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
2. Το άρθρο 14 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχολών
Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (Α’ 127), όπως τροποποιήθηκε και από
το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
άλλες διατάξεις» (Α’ 142).
3. Το άρθρο 1 και την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/ 1999 «Κύρωση Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκαν, με το
άρθρο 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) και το άρθρο 25 του
ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 263), αντίστοιχα.
4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131).
5. Το άρθρο εκατοστό εικοστό πρώτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).
6. Το 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
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7 και
διόρθωση σφάλματος Α’ 158).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Το π.δ. 2/2021
Υφυπουργών» (Α’ 2).

«Διορισμός

Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
11. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Περί κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής)» (Α’ 130), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2στ του άρθρου 32 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και το άρθρο
64 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
12. Την υπ’ αρ. 8071/8-01-2021 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).
13. Την υπ’ αρ. 45044/3-2-2021 απόφαση «Διορισμός Γενικής Γραμματέως
Σύγχρονου Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΥΟΔΔ 84).
14. Την υπ’ αρ. 319616/7-7-2021 απόφαση «Ρυθμίσεις για τα σχολικά και διδακτικά
έτη 2020-2021 και 2021- 2022 και τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων των δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β’ 3019).
15. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης
του άρθρου 25 του ν. 1158/1981.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, προκηρύσσουμε:
1. Τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων για τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής
Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) σχολικού έτους 2021-2022.
2. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του
π.δ. 370/1983 θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από τον ΥΠΠΟΑ,
μετά από πρόταση της οικείας Σχολής. Οι Σχολές αποστέλλουν τις προτάσεις τους για
την Επιτροπή Εξετάσεων στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Η σύνθεση κάθε Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για
τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο
16, του ν. 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα
προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 370/1983). Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές των
μελών της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα. Πέραν των
μελών της Επιτροπής προτείνεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των
πρακτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει
χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
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Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι
και 31 Οκτωβρίου 2021. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και
ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή στις 31 Οκτωβρίου 2021, με βάση τους
ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στη
Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις:
α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική
ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς
και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις είναι κοινό για όλες τις Σχολές και
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές
εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά
σε κάθε μία από αυτές.
β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή
άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση
αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις
κατά τόπους Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην
περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να
αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές
φωτοαντίγραφο).
δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με λατινικούς
χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του
ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους
υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν
λαμβάνεται υπόψη.
4. Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα εξετάσεων
Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών έως και τις 10
Σεπτεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται: α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής, ή β) στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους
τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτίριό της και αναρτάται στην
ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί
να δεχτεί (σύμφωνα με την παρ. 6 της παρούσας προκήρυξης) και τις ώρες υποβολής
των αιτήσεων. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής
Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του ΥΠ.ΠΟ.Α.
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Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα
ημέρες πριν την έναρξή τους. Το σχέδιο του προγράμματος εξετάσεων κοινοποιείται
πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να συντονιστεί η
παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε. του
ΥΠ.ΠΟ.Α.
5. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:
α. Υποκριτική
- Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό
ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
- Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους
υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.
β. Απαγγελία και Τραγούδι
- Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
- Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.
Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία
του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες
ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την
Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.
6. Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.
7. Αριθμός σπουδαστών ανά Σχολή
Προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο σπουδών και να διασφαλίζεται η υγεία,
η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού
προσωπικού, ο αριθμός σπουδαστών για κάθε Σχολή, ανά έτος σπουδών, πρέπει να
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε σχολή μπορεί να εγγράψει αριθμό
σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθουσες και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (άρθρο 11
του ν. 1158/1981). Ειδικότερα, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να αντιστοιχεί χώρος
τουλάχιστον 2,5 τ.μ. για κάθε αίθουσα διδασκαλίας (άρθρο 2 του π.δ. 370/1983). Ο
αριθμός των σπουδαστών κάθε τάξης ορίζεται σε 30 κατ’ ανώτατο όριο (άρθρο 11 του
ν. 1158/1981).
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σπουδαστές από τα τετραγωνικά των
εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, ή περισσότεροι από 30 σπουδαστές στο ίδιο έτος
σπουδών (ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της αίθουσας) μπορούν να δημιουργούνται
επιπλέον Τμήματα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία μεταξύ των
διαφορετικών ετών σπουδών ή των διαφορετικών Τμημάτων του ίδιου έτους σπουδών.
8. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης,
δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση
και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5)
στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του
προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει
μονάδα.

404

9. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία
Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία
Επιτροπή Εξετάσεων στις 31 Οκτωβρίου 2021 για όλες τις Σχολές.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής έκαστης σχολής
αποστέλλονται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ ταυτόχρονα
την ημέρα της ανακοίνωσής τους.
10. Οι επιτυχόντες σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α’ έτος σπουδών
της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από την 1
Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2021. Σπουδαστές οι οποίοι έχουν επιτύχει
σε περισσότερες από μία Σχολές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε μία από αυτές. Στην
περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε κάποια Σχολή είναι μεγαλύτερος από
τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παρ. 6 της
παρούσης), μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την
υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
11. Το διδακτικό έτος 2021-2022 για τους πρωτοετείς σπουδαστές θα ξεκινήσει στις
8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία θα αποσταλούν στη ΔΚΕ του ΥΠΠΟΑ:
α) ο κατάλογος και οι αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών μαζί με τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, β) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά έτος (και Τμήμα εφόσον
υπάρχουν), με αναφορά στις εγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας και το εμβαδόν τους.
12. Προκειμένου να εγκριθούν οι εγγραφές των σπουδαστών του Α’ έτους σπουδών
ελέγχονται διεξοδικά, τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων, η πληρότητα
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων της
παρ. 6 της παρούσας προκήρυξης (μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των
εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, όπως τηρούνται στο αρχείο της ΔΚΕ).
13. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων των Ανώτερων
Σχολών Δραματικής Τέχνης απαιτείται η αυστηρή τήρηση των γενικών και ειδικών
κανόνων και οδηγιών που αφορούν στον περιορισμό της διασποράς της τρέχουσας
πανδημίας.
(Ακολουθεί Υπόδειγμα)
----------.---------1503. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1179 της
10/13.8.2021 «Καθορισμός προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή
στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και ειδικών
θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της» (Β΄ 3750)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου,
νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 134) και ειδικότερα το άρθρο 75 του Κεφαλαίου Ε΄του Μέρους
Πέμπτου αυτού.
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2. Τις διατάξεις 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).
3. Τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα 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).
4. Τις διατάξεις 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).
5. Τις διατάξεις του ν. 4690/2020 «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).
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 170) (Κ.Φ.Δ.).
7. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α’ 90 ) (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. 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).
10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)«Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
12. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
13. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
14. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες δια
τάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41 αυτού.
15. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της
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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).
16. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 75 του
ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές
υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).
17. Την από 6/8/2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προθεσμία υποβολής αίτησης, καταβολή πρώτης δόσης και υπαγωγή
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 75 του
ν. 4821/2021 (Α’ 134) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την «26-01-2022», μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
Η μέσα σε «» ημερομηνία αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού
Οικονομικών Αριθμ. Α.1258 της 21/22.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Α.1179/2021 (Β΄ 3750) απόφασης» (Β΄ 6094)
Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η
αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της
διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών
Υπηρεσία.
Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης
δόσης μέχρι και την 31η/1/2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη
ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα των επομένων μηνών.
Με την υποβολή από τον οφειλέτη, αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα
αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από
παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του
Κ.Φ.Δ. και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη
δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και
δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Αρμόδιο όργανο
Ως αρμόδιος για τη χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση, την τήρηση των
όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία ορίζεται ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη
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της είσπραξης της οφειλής. Η απώλεια της ρύθμισης δύναται να διενεργείται και
κεντρικά.
Σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού
Κέντρου και του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για την
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, αρμόδιος κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο
εδάφιο ορίζεται ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
Άρθρο 3
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση
1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα
Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς
άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021,
μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής
καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του
ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, κατά περίπτωση, του άρθρου 6 της παρούσας,
εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα
ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19, έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε απόφαση
Υπουργού Οικονομικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020
(Α’ 76), της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), της από 1.5.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104) ή του ν. 4690/2020,
β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:
βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
1.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και
το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),
ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιαδήποτε
χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 68 του
ν. 4756/2020 και το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,
βγ) είτε εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιαδήποτε
χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104), το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και το άρθρο 40 του
ν. 4778/2021 (Α’ 26),
βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020
έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19»,
σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
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η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
13 του ν. 4690/2020 και του άρθρου 27 του ν. 4772/2021 (Α’ 17),
βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε διάστημα
από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί
κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.
Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως των ανωτέρων κριτηρίων και της
ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή
είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76),
την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και
τον ν. 4690/2020.
Άρθρο 4
Οφειλές που εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση
Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση:
α) Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020,
β) οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών
ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή
σύμφωνα με άλλες διατάξεις και
γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή
προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62).
Άρθρο 5
Απώλεια ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου
των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή
β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.
Άρθρο 6
Ελάχιστο ποσό δόσης - Τόκος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης - Καθυστέρηση
καταβολής δόσης
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από
τριάντα (30) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων
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τόκων και προσαυξήσεων, έως χίλια (1.000) ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο
από πενήντα (50) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους,
συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των χιλίων (1.000) ευρώ.
Βασικές οφειλές του άρθρου 3 της παρούσας, από την ημερομηνία υπαγωγής τους
στη ρύθμιση, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα
με το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.]) και
τον ν. 4174/2013 (Α’ 170), (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]),
επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο.
Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και
τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.
Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την προϋπόθεση της τήρησης
αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ.
Για τις οφειλές του άρθρου 3 της παρούσας, η καθυστέρηση καταβολής δόσης
συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%).
Άρθρο 7
Ευεργετήματα
Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα
ευεργετήματα:
α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του
ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό
διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος
κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή
ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με
τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4821/2021. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές
παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από
αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον
εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις
κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν
ανασταλεί συνεχίζονται.
Άρθρο 8
Δικαιώματα του Δημοσίου
Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση
διατηρεί το δικαίωμα:
α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών,
εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη,
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β) να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου
ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, σύμφωνα με
το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του
Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του, κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση
απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και
βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83
του Κ.Ε.Δ.Ε. ή μετά από αναγκαστικά μέτρα, καλύπτουν δόση ή δόσεις της
χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 9
Παραγραφή οφειλών
Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη
ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν
συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.
----------.---------1504. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ’/57914 της 9/13.8.2021
«Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών
εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του
πολιτισμού, βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 και τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης
των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της
τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)” (Β’ 986), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή
απόφαση των ίδιων Υπουργών» (Β΄ 3792)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 121 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), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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3. 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.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους
2020» (Α’ 209).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α’ 145).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155)
και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
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. Την υπό στοιχεία οικ.1638/45/14-1-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις
ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 και διόρθωση σφάλματος Β’ 401), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.9501/323/2-3-2021 (Β’ 823), 26618/10-5-2021
(Β’ 1894), 34336/31-5-2021 (Β’ 2353) και 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές
αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.
13. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της
διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και
επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β’ 986),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή
απόφαση των ίδιων Υπουργών.
14. Τα υπ’ αρ. 37325/8-6-2021 και 47831/7-7-2021 εισηγητικά σημειώματα της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017
(Α’ 110).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται οικονομική
δαπάνη εκτιμώμενη σε ποσό έως έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά
χιλιάδες εξακόσια ευρώ (11.787.600,00€), η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού
έτους 2021, στον ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310988001, αποφασίζουμε:
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1. Την παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών
εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για καλλιτέχνες, δημιουργούς και
επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, που πρόκειται να λάβουν την
αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 26618/ 10-5-2021
(Β’ 1894), 34336/31-5-2021 (Β’ 2353) και 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. (Προστίθεται παρ. 8 στο τέλος της Αριθμ. Δ.15/Δ’/54407/2118/ 8-3-2021 απ.
Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 986), ανωτ. αριθ.
1172)
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1505. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907 της 13/13.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄
3793)
(Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
51684/2021 «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, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3899), κατωτ. αριθ. 1514 και από την
έναρξη ισχύος αυτής σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 10)
----------.---------1506. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 της 13/13.8.2021 «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής
από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (Β΄ 3794)
Με τις παρ. 4 και 5 περ. α΄ της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
413

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4919), κατωτ. αριθ. 1617, ορίστηκε ότι: «4. Όλοι οι
εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9
αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των
εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού
ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη,
σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) και
Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως
εκάστοτε ισχύουν. 5. Ο διαγνωστικός έλεγχος της παρ. 4 διενεργείται, υπό τους
ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα, πέραν των προβλεπόμενων σε ειδικές
διατάξεις: α) για το υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από την
υποχρέωση
εμβολιασμού,
σύμφωνα
με
την
υπό
στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία
της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 130), και, ιδίως, της παρ. 4 και της περ. β) της
παρ. 7 αυτού,
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’
98),
γ) των π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 81/2019
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
δ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2) και
ε) της υπό στοιχεία Υ4/9.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β 32).
2. Την από 27.7.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (37η Συνεδρίαση).
3. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 50920/13.8.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
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της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
4. Την ανάγκη να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς και οι λόγοι εξαίρεσης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο
η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρεωτικό
εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ως προς
τα οποία συντρέχουν οι περιοριστικά προβλεπόμενοι λόγοι εξαίρεσης από τον
εμβολιασμό, του άρθρου 2 αυτής.
Άρθρο 2
Λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Αρμόδια
όργανα
1. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά
του κορωνοϊού COVID-19 τα φυσικά πρόσωπα, ως προς τα οποία συντρέχουν οι
ακόλουθοι λόγοι:
α) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφάνισαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση (π.χ.
αναφυλαξία) μετά τη χορήγηση προηγούμενης δόσης του εμβολίου. Στην περίπτωση
αυτή, πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευση
ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, η οποία πιστοποιεί τη σοβαρότητα της αντίδρασης, τον
χρόνο εκδήλωσης και τη διάρκεια αυτής, καθώς και τον συσχετισμό της με
συγκεκριμένο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού COVID-19.
β) Φυσικά πρόσωπα με διαγνωσμένη αλλεργία (με in vivo δερματικές ή in vitro
δοκιμασίες διέγερσης βασεοφίλων) σε συστατικό του εμβολίου και ιδίως στα
ακόλουθα συστατικά: πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) 2000, για τα εμβόλια των
Pfizer/BioNTech (Comirnaty) και Moderna (Spikevax) και πολυσορβικό 80
(polysorbate 80), για τα εμβόλια των AstraZeneca (Vaxzevria) και Johnson & Johnson
(Janssen). Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή
γνωμάτευση ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, η οποία πιστοποιεί τη διάγνωση της
αλλεργίας και τη σοβαρότητα της αντίδρασης στο κατονομαζόμενο, ανά περίπτωση,
συστατικό συγκεκριμένου τύπου εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19.
γ) Φυσικά πρόσωπα που εμφάνισαν σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία
(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome -TTS) μετά την πρώτη δόση των
εμβολίων Astra Zeneca και Janssen/Johnson & Johnson κατά του κορωνοϊού COVID19. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή
γνωμάτευση ειδικού ιατρού, η οποία πιστοποιεί την εμφάνιση του συνδρόμου
θρόμβωσης, καθώς και τον χρόνο εκδήλωσής της μετά την πρώτη δόση εμβολίου κατά
του κορωνοϊού COVID-19. Ως αντένδειξη και λόγος εξαίρεσης από τον εμβολιασμό,
μπορεί να εξετάζεται από την επιτροπή άλλη, ισοδύναμα σοβαρή με τις ανωτέρω,
ανεπιθύμητη ενέργεια, που αποδίδεται χρονικά από τον θεράποντα ιατρό με
συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση στην πρώτη δόση του εμβολίου. Στην
περίπτωση αυτή, η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί τη σοβαρότητα της ανεπιθύμητης
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ενέργειας, καθώς και τον συσχετισμό της με συγκεκριμένο τύπο εμβολίου ή με όλα τα
υφιστάμενα εμβόλια.
«δ) Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό θρομβοπενίας οφειλόμενης στην ηπαρίνη
(heparininduced thrombocytopenia), ή με ιστορικό αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου
(antiphospholipid syndrome-APS), ή με σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών (capillary leak
syndrome). Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή
γνωμάτευση ειδικού ιατρού, η οποία πιστοποιεί την ύπαρξη του συνδρόμου, την
επίπτωσή του στην υγεία του αιτούντος και την ένδειξη για εμβολιασμό με εμβόλιο
τύπου mRNA».
Η περ. δ΄ τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. Υπουργού
και Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 της
29/29.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021
υπουργικής απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα
του εμβολιασμού (Β’ 3794)”» (Β’ 5026).
ε) Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό μυοκαρδίτιδας πριν από τον εμβολιασμό κατά του
κορωνοϊού COVID-19, εφόσον προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση από ειδικευμένο
ιατρό καρδιολόγο με πλήρη αναφορά της βαρύτητας της πάθησης, της εξέλιξης της
αποκατάστασης και παράλληλη αναφορά ειδικών λόγων εξαίρεσης ή εξαίρεσης για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αξιολογούνται από την αρμόδια υγειονομική
επιτροπή. Φυσικά πρόσωπα με ιστορικό περικαρδίτιδας πριν τον εμβολιασμό κατά του
κορωνοϊού COVID-19 δεν εξαιρούνται από αυτόν.
στ) Φυσικά πρόσωπα με διάγνωση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας μετά την 1η δόση
mRNA εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19 προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση
από ειδικευμένο ιατρό καρδιολόγο, με πλήρη αναφορά της βαρύτητας της πάθησης και
της πορείας υποχώρησης των συμπτωμάτων και παράλληλη αναφορά ειδικών λόγων
πλήρους εξαίρεσης ή εξαίρεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη δεύτερη
δόση του εμβολίου που αξιολογούνται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
«ζ) Τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του
εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζεται με την πραγματική τους
κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού
και επιληψίας, με αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν
έγκρισης από τις επιτροπές της παρ. 4.».
Η περ. ζ΄ προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της απ. Υπουργού και
Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 της 29/29.10.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής
απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού (Β’ 3794)”» (Β’ 5026).
2. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που έλαβαν μία δόση mRNA εμβολίου κατά
του κορωνοϊού COVID-19 και ως προς τα οποία η δεύτερη δόση αντενδείκνυται κατ’
επίκληση των περ. α) και β) της παρ. 1, μπορεί να εξεταστεί ο εμβολιασμός με εμβόλιο
διαφορετικού τύπου κατά του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον το εμβόλιο αυτό δεν έχει
στη σύνθεσή του το συστατικό επί του οποίου εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση ή
αντένδειξη. Ο εμβολιασμός στις περιπτώσεις που η απαλλαγή αφορά μόνο
συγκεκριμένους τύπους εμβολίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε εμβολιαστικό
κέντρο νοσοκομείου.
3. Δεν αποτελούν αντένδειξη για εμβολιασμό γνωστές αλλεργίες σε: φάρμακα (πλην
εμβολίων COVID-19 και συστατικών τους), τρόφιμα, νυγμούς εντόμων,
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περιβαλλοντικά (αερομεταφερόμενα) αλλεργιογόνα, όπως γύρεις, ακάρεα, μύκητες,
επιθήλια ζώων, φυσικό λάστιχο (latex), ενδοφλέβιες σκιαγραφικές ουσίες εκτός του
από του στόματος σκιαγραφικού προϊόντος gastrografin που περιέχει Polysorbate 80,
επαφή ουσιών με το δέρμα (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής σε καλλυντικά, βαφές μαλλιών,
νικέλιο).
4. Αρμόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα
διενέργειας εμβολιασμού, είναι τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, που
συνιστώνται με απόφαση των διοικητών τους ή των νομίμων αναπληρωτών τους, οι
οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
πανεπιστημιακούς ιατρούς με τους αναπληρωτές τους. Οι υγειονομικές επιτροπές
δύνανται, κατά την κρίση τους, να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους γνώμη
αρμόδιου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον δεν μετέχει ήδη στη συγκρότηση της
επιτροπής, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.
5. Προς τις επιτροπές αυτές διαβιβάζονται, σύμφωνα με την τοπική τους αρμοδιότητα
ανά υγειονομική περιφέρεια, οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού αποκλειστικά μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού του
αντίστοιχου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα απασχόλησης που υπάγεται στις παρ. 1 και 2
του άρθρου 206 του ν. 4820/2021. Ο προϊστάμενος τηρεί πλήρη ονομαστική
κατάσταση με αιτήσεις εξαίρεσης από τον εμβολιασμό ή από τη δεύτερη δόση αυτού,
με τους αριθμούς πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής.
«6. Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, ήτοι: όνομα,
επώνυμο, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης, το
προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19, ή φορέα ανοικτής ή κλειστής δομής της παρ. 1α του άρθρου 206 του ν.
4820/2021 (Α’ 130), οι νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι ή ωφελούμενοι των οποίων
υπάγονται ομοίως στην ανωτέρω υποχρέωση σύμφωνα με την παρ. 1β του ίδιου
άρθρου, ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής, τον λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την
παρ. 1, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της
απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Στην ίδια αίτηση επισυνάπτονται και
η ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία
κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που
πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.».
Στην παρ. 6 προστέθηκε η φράση «ή φορέα ανοικτής ή κλειστής δομής της
παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), οι νεοεισερχόμενοι
φιλοξενούμενοι ή ωφελούμενοι των οποίων υπάγονται ομοίως στην ανωτέρω
υποχρέωση σύμφωνα με την παρ. 1β του ίδιου άρθρου» και η παρ. διαμορφώθηκε
εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 1 της απ. Υπουργού και
Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 της 29/29.10.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής
απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού (Β’ 3794)”» (Β’ 5026).
7. Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
εργασίμων ημερών για την υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Σε
περίπτωση νόμιμης απουσίας υπαλλήλου κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή σε
περίπτωση νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων, η αποκλειστική προθεσμία των τριών
(3) ημερών αρχίζει από την επάνοδο στην υπηρεσία ή από την ανάληψη καθηκόντων,
αντίστοιχα. Κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
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απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων
στους υπόχρεους εμβολιασμού. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται αυθημερόν από τους
αρμόδιους προϊσταμένους προσωπικού στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές
επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από τη διαβίβασή τους. Η απόφαση, στην οποία αναφέρονται μόνο τα
αναγκαία προσωπικά δεδομένα, κοινοποιείται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο
στον αιτούντα υπάλληλο όσο και στον αρμόδιο προϊστάμενο προσωπικού που
διαβίβασε την αίτηση. Κατά το χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας απάντησης
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, αναστέλλεται η διαδικασία υπαγωγής των
αιτούντων στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μη
διενέργειάς του.
Όλες οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 ή δεν
συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, απορρίπτονται παραχρήμα ως
απαράδεκτες και η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται αμελλητί στον αιτούντα την
εξαίρεση από τον εμβολιασμό, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, που
έχει διαβιβάσει την αίτηση, διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Από το χρονικό σημείο
κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης ο αιτών υπόκειται στη γενική πρόβλεψη περί
υποχρεωτικότητας.
«8. Για τους νεοεισερχόμενους φιλοξενούμενους στην εκάστοτε κλειστή ή
ωφελούμενους στην αντίστοιχη ανοικτή δομή, κατά την έννοια της παρ. 1β του άρθρου
206 τον ν. 4820/2021 (Α’ 130), η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται από τον αιτούντα ή
τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οικεία δομή και διαβιβάζεται από αυτήν αμελλητί
στην κατά τόπον αρμόδια επιτροπή, η οποία εξετάζει την αίτηση εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της, η δε ολοκλήρωση της
διαδικασίας του άρθρου 2 της παρούσας οφείλει να προηγείται της εισόδου τους στη
δομή, ώστε να αποδεικνύεται, κατά την είσοδο τους, είτε ότι είναι εμβολιασμένοι
σύμφωνα με την παρ. 1β του ανωτέρω άρθρου 206 είτε ότι έχουν εξαιρεθεί από την
υποχρέωση εμβολιασμού, με την προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών.
9. Οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την εξαίρεσή τους
από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, οφείλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, να την υποβάλουν στην
οικεία ανοικτή δομή της παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), από την
οποία διαβιβάζεται αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια τριμελή επιτροπή και
απαντάται από αυτήν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη
διαβίβαση. Η απόφαση που περιέχει μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα
κοινοποιείται αμελλητί τόσο στον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του όσο και στον
αρμόδιο προϊστάμενο της δομής που τη διαβίβασε. Κατά τη διάρκεια των προθεσμιών
υποβολής αίτησης εξαίρεσης και απάντησης επί αυτής δεν επιβάλλονται κυρώσεις
λόγω του μη εμβολιασμού ωφελούμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021
(Α’ 130). Αν η αίτησή τους γίνει δεκτή, θεωρείται ότι νομίμως έλαβαν τις υπηρεσίες
των ανωτέρω προνοιακών δομών, κατά το διάστημα που προηγήθηκε της υποβολής
της αίτησής τους και έπεται της 16ης Αυγούστου 2021. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει,
αντίστοιχα, και για τους ωφελούμενους που εξαιρέθηκαν νομίμως από τον εμβολιασμό
πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ως προς τις υπηρεσίες που έλαβαν μετά την 16η
Αυγούστου 2021.»
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Οι παρ. 8 και 9 προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 1 της απ. Υπουργού και
Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 της 29/29.10.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής
απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού (Β’ 3794)”» (Β’ 5026).
Άρθρο 3
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας,
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και
αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας.
2. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι τα
ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) Αριθμός
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ε) ημερομηνία διενέργειας πρώτης και δεύτερης
δόσης εμβολιασμού και στ) λόγος εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα.
3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της
συνδρομής των προϋποθέσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).
«4. Οι Διευθύνσεις Προσωπικού ή οι Διοικήσεις των οικείων δομών της παρ. 1α του
άρθρου 206 του ν. 4820/ 2021 (Α’ 130) τηρούν σε ειδικό αρχείο τις απαντήσεις των
αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, στο οποίο έχουν πρόσβαση αποκλειστικά ο
αρμόδιος
προϊστάμενος
και
ο
ενδιαφερόμενος
υπάλληλος
ή
ο
φιλοξενούμενος/ωφελούμενος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) της εκάστοτε δομής της
παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) αντίστοιχα. Το αρχείο αυτό
καταστρέφεται επί αποδείξει, αμέσως μετά την άρση της πανδημίας, όπως αυτή
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο στις 30
Ιουνίου 2022 και αντίγραφό του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.».
Στην παρ. 4 προστέθηκαν οι φράσεις «οι Διοικήσεις των οικείων δομών της
παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» και «ή ο
φιλοξενούμενος/ωφελούμενος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) της εκάστοτε δομής
της παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» και η παρ. αυτή
τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 5 του άρθρου 1 της απ. Υπουργού και
Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 της 29/29.10.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικής
απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού (Β’ 3794)”» (Β’ 5026).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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----------.---------1506Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1181 της 6/17.8.2021
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την επιστροφή ή τον
συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα μπύρας κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124)» (Β΄ 3811)
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), και ειδικότερα των
άρθρων 56, 62, 63, 64, 86, 87, 109 και 110,
β) του άρθρου 47 του ν. 4818/2021 (A΄ 124),
γ) της υπό στοιχεία Α.1437/20.11.2019 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
«Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών
εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών
(Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου» (Β΄ 4443),
δ) της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄85),
ε) του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
(Α΄ 90),
στ) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και
απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285),
ζ) των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού,
Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73),
η) της υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 «Καθορισμός διαδικασίας
ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την
επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των
δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» (Β΄ 305) απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων,
θ) 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) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του
άρθρου 41 του νόμου αυτού,
ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738),
ια) της υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
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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, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων»,
ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 για διόρθωση
σφάλματος),
ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ιε) της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 (Β΄ 3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας
για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης των προϊόντων
μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4818/2021.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Αρμόδιες Αρχές
1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των
διατυπώσεων για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001, για τα
προϊόντα μπύρας του άρθρου 86 του ιδίου νόμου τα οποία, μετά τη διάθεσή τους στην
αγορά, επεστράφησαν στον πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2020 έως
και την 31η.5.2021 και η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων αυτών έχει λήξει έως
και την 15η.5.2021.
2. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή της αίτησης - δήλωσης επιστροφής ή
συμψηφισμού, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των παραστατικών, την
καταστροφή των προϊόντων μπύρας καθώς και την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής
ή Συμψηφισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι το Τελωνείο, στο οποίο
υποβλήθηκε το κατά περίπτωση για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου
παραστατικό.
Άρθρο 2
Δικαιούχα πρόσωπα επιστροφής ή συμψηφισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Δικαιούχο επιστροφής ή συμψηφισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι το
πρόσωπο το οποίο κατέβαλε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για τα προϊόντα μπύρας
με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού.
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Προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
είναι:
α) Τα προϊόντα μπύρας να έχουν διατεθεί στην αγορά και να έχουν επιστραφεί στον
πωλητή κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2020 έως και 31.5.2021.
β) Η ημερομηνία ανάλωσης των προϊόντων μπύρας από τον τελικό καταναλωτή να
έχει λήξει έως και την 15η.5.2021.
γ) Να έχει προηγηθεί η καταστροφή των εν λόγω προϊόντων από τις αρμόδιες
τελωνειακές αρχές με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου
37 του ν. 2960/2001.
Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης - δήλωσης επιστροφής ή συμψηφισμού
1. Για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, το
δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο αρμόδιο τελωνείο μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, στην
οποία δηλώνει αν επιθυμεί την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα μπύρας.
Στην υποβαλλόμενη αίτηση - δήλωση συμπληρώνονται ή συνυποβάλλονται, κατά
περίπτωση, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης διατάξεις, τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης / οντότητας και η ταχυδρομική διεύθυνση
εγκατάστασής της,
β) Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
γ) Ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου
ή περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη, εφόσον υφίσταται.
δ) Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα.
ε) Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).
στ) Κατάσταση με τις ποσότητες των προϊόντων μπύρας σε εκατόλιτρα ανά βαθμό
plato για τα οποία ζητείται η επιστροφή ή ο συμψηφισμός του Ε.Φ.Κ.
ζ) Το αιτούμενο ποσό επιστροφής ή συμψηφισμού Ε.Φ.Κ.
η) Φορολογική ενημερότητα.
θ) Ασφαλιστική ενημερότητα, όταν το προς επιστροφή πόσο υπερβαίνει τις 3.000
ευρώ.
ι) Αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του ποσού της
επιστροφής Ε.Φ.Κ., στην περίπτωση που το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται την επιστροφή
του Ε.Φ.Κ., όπου αναγράφεται η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και ο αριθμός ΙΒΑΝ του
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται
μεταφορά ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα του
εξωτερικού, στο σχετικό αποδεικτικό περιλαμβάνεται επιπλέον ο κωδικός BIC
(SWIFT) της Τράπεζας του εξωτερικού.
ια) κατάσταση στην οποία καταγράφονται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (MRN)
των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. και των Διασαφήσεων Εισαγωγής με τις οποίες καταβλήθηκε ο
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Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης με τις αντίστοιχες ποσότητες των προϊόντων σε
εκατόλιτρα ανά βαθμό plato.
ιβ) Κατάσταση με τις αντίστοιχες ποσότητες των προϊόντων μπύρας που έχουν
επιστραφεί καθώς και τα σχετικά πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί.
2. Για την αποδοχή της αίτησης - δήλωσης το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχει την
πληρότητα αυτής και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών καθώς και το
εμπρόθεσμο της υποβολής.
Το τελωνείο ελέγχου ολοκληρώνει, αμελλητί, τις απαιτούμενες ενέργειες για την
αποδοχή ή την μη αποδοχή της αίτησης και την ενημέρωση του αιτούντα στην
περίπτωση της απόρριψης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
υποβολή της.
3. Για τις αιτήσεις - δηλώσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές, το αρμόδιο τελωνείο
προβαίνει σε διασταυρωτικό έλεγχο όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Στη συνέχεια προβαίνει στη συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή των
προϊόντων μπύρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Τ.
2622/179/Α0019/2002 (Β΄ 797) Α.Υ.Ο..
Άρθρο 4
Απόφαση Επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων μπύρας
1. Το αρμόδιο τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 3, ελέγχων καθώς και της καταστροφής των προϊόντων μπύρας, ελέγχει
εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο
επιστροφής πρόσωπο.
Αν διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται οφειλές και εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο έχει
αιτηθεί την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. η αρμόδια Αρχή της παρ. 2 του άρθρου 1, με βάση
το πρωτόκολλο καταστροφής εκδίδει απόφαση επιστροφής του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με
το Παράρτημα Ι, που αναλογεί στα προϊόντα μπύρας που καταστράφηκαν.
Η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. και βαρύνει τον
Α.Λ.Ε. Προϋπολογισμού 1110312001 ΕΦΚ στη μπύρα - προϊόντα εγχώρια και από
Ε.Ε., ή τον ΑΛΕ 1110312002 Προϋπολογισμού ΕΦΚ στη μπύρα - εισαγόμενα
προϊόντα, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Εφόσον το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές,
ασφαλιστικές οφειλές, πρώτα διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με
τις οφειλές του προς: α) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων», και β) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014, τις
διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν. 4611/2019 και την υπ’ αρ. 15435/913/16.4.2020
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559).
Εάν μετά το συμψηφισμό με προηγούμενες οφειλές προκύπτει υπολειπόμενο ποσό,
αυτό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 1.
Άρθρο 5
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Απόφαση συμψηφισμού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων μπύρας
1. Στην περίπτωση που το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει αιτηθεί τον
συμψηφισμό του Ε.Φ.Κ., το αρμόδιο τελωνείο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3, ελέγχων καθώς και της καταστροφής των
προϊόντων μπύρας, προβαίνει στην έκδοση της απόφασης συμψηφισμού σύμφωνα με
το Παράρτημα ΙΙ.
2. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με
δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) η οποία
υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των
λοιπών φορολογιών για τα προϊόντα μπύρας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 109 και 110 του ν. 2960/2001.
Για τον συμψηφισμό του Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται με τη Δ.Ε.Φ.Κ. ηλεκτρονικά το
πρωτόκολλο καταστροφής των προϊόντων μπύρας καθώς και η απόφαση συμψηφισμού
της παρ. 1.
Εφόσον το προς συμψηφισμό ποσό του Ε.Φ.Κ. είναι μεγαλύτερο από το ποσό Ε.Φ.Κ.
που υπολογίζεται με την υποβαλλόμενη Δ.Ε.Φ.Κ. η προκύπτουσα διαφορά
συμψηφίζεται σε μεταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
----------.---------1507. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/33309
της 12/17.8.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο Γενικό
Νοσοκομείο Ημαθίας, οργανική μονάδα έδρας ΒΕΡΟΙΑ» (Β΄ 3814)
Έχοντας υπόψη:
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).
2. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
3. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α΄ 123).
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4. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).
5. Το άρθρο 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών
ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
6. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
8. Την υπό στοιχεία Υ4/8.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).
9. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ. Π. οικ. 64843/29.8.2018 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου
και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138).
10. Τον ισχύοντα οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (οργανική μονάδα
έδρας ΒΕΡΟΙΑ).
11. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 14ης/7.7.2021 (θέμα 6ο Ε.Η.Δ. και θέμα 25ο)
συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
12. Τις υπό στοιχεία 23377/21.5.2021 και 29012/ 29.6.2021 εισηγήσεις της 3ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
13. Το υπό στοιχεία 9156/1.7.2021 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
οργανική μονάδα έδρας ΒΕΡΟΙΑ.
14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.49621/5.8.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς
κατανέμονται δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., δέκα έξι (16) θέσεις
νοσηλευτικού προσωπικού και δύο (2) θέσεις φυσικοθεραπείας στο Γ.Ν. Ημαθίας,
οργανική μονάδα έδρας ΒΕΡΟΙΑ, εκ των πεντακοσίων (500) θέσεων ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. και χιλίων (1.000) θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού αντίστοιχα, οι
οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή είκοσι (20) οργανικών θέσεων προσωπικού που συστάθηκαν με τη
διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, οργανική
μονάδα έδρας ΒΕΡΟΙΑ, για τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των κλινών
νοσηλείας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου, ως εξής:
Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας
Δύο (2) θέσεις
Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ, απαιτείται
η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή
των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992.
Β. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Τρείς (3) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Δεκατρείς (13) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Δύο (2) θέσεις
Οι ανωτέρω είκοσι (20) θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
αντίστοιχων ειδικοτήτων, κατηγοριών και κλάδων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του
π.δ. 87/1986 (Α΄ 32).
----------.---------1508. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚΚΕ/οικ.13916/Α321 της 11.7/17.8.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής
αίτησης για διενέργεια αυτοψίας για την έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που
έχουν πληγεί από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου και της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου» (Β΄ 3826)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από
28.07.78 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και
ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).
2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203).
3. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
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διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 1418/1984
«Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).
4. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131).
5. 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).
6. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015.
7. 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 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).
8. 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 των 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)».
9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
11. Του 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).
12. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
13. Της υπ’ αρ. 338/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Γεώργιο Ζαββό» (Β’ 3051).
14. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).
15. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθν.
Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).
16. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL
187, 26-6-2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης και ιδίως το άρθρο 50.
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17. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL
193, 1-7-2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους
τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L
369, 24-12-2014, p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 44.
19. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, του άρθρου 1 του
παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του
Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/ 19.05.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών
με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου» (Β’ 2133) και την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6066/
Α325/30.09.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: “Συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/ Α325/19.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020, σε περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου» (Β’ 2133) ως προς τις πληγείσες περιοχές.” (Β’ 4593).
2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/ 27.11.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών
με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.» (Β’ 5293, διόρθωση σφάλματος Β΄1432/2021), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8835/Α325/23.06.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2791).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη αυτής που έχει προβλεφθεί στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/
Α325/19.05.2020 (Β’ 2133), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6066/Α325/ 30.09.2020 (Β’ 4593) και
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/ 27.11.2020 (Β’ 5293, διόρθωση σφάλματος Β΄
1432/2021), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8835/Α325/23.06.2021 (Β’ 2791) κοινές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 19535/20.7.2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
και επειδή
- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για διενέργεια αυτοψίας για την
έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 21 Μαρτίου
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2020 και βρίσκονται εντός των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας,
Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που οριοθετήθηκαν με την υπό
στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2970/Α325/19.05.2020 (Β’ 2133) κοινή υπουργική απόφαση,
έληξε στις 03.12.2020, και η αντίστοιχη για τα κτήρια που βρίσκονται εντός των
περιοχών που οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6066/Α325/30.09.2020
(Β’ 4593) κοινή υπουργική απόφαση, έληξε στις 19.04.2021.
- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για διενέργεια αυτοψίας για την
έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης
Οκτωβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έληξε στις 01 Ιουνίου 2020.
- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
προκάλεσαν δυσχέρεια στην υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
διενέργεια αυτοψίας, αποφασίζουμε:
Ορίζεται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της
παρούσας σε Φ.Ε.Κ.) για την υποβολή αίτησης από τον/την ιδιοκτήτη/-τρια (ψιλός
κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή από τον/την
διαχειριστή/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) για διενέργεια αυτοψίας για
την έκδοση έκθεσης αυτοψίας σε κτήρια που έχουν πληγεί:
- από τον σεισμό της 21 Μαρτίου 2020 και βρίσκονται εντός των περιοχών των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου που έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./2970/Α325/19.05.2020 (Β’ 2133) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 6066/Α325/30.09.2020
(Β’ 4593) κοινές υπουργικές αποφάσεις
- από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 και βρίσκονται εντός των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχουν
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ- Κ.Ε./26169/ Α325/27.11.2020 (Β’ 5293)
κοινή υπουργική απόφαση.
Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού
διαδικασιών χορήγησής της.
----------.---------1509. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51229 της 17/17.8.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης,
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3835)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ.
52198/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή
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Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3916), κατωτ. αριθ. 1520, δυνάμει του άρθρου
πέμπτου αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
πρώτου αυτής)
----------.---------1510. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. 1 της
17/17.8.2021 «Δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία
της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄ 3837)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 21 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 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) 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»
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), όπως το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε από το
άρθρο τριακοστό πρώτο 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,
γ) του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α’
159),
δ) του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
- Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του ν.
4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
ε) της παρ. 5 του άρθρου 233 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α’ 5),
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στ) της παρ. 6 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007
«Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 161),
ζ) των άρθρων 2 και 3 του ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση
Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Α’ 169),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», - Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 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),
θ) του ν. 3681/2010 «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),
ι) του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ια) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142),
ιβ) της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 3788)
και
ιγ) της υπ’ αρ. 3586/3.12.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός των μέσων, της
διαδικασίας καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για
την διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών
υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας» (Β’ 5491).
2. Την υπ’ αρ. 2166/17.8.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού,
Οικονομικής Διαχείρισης και Μέριμνας της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της
παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την κατεπείγουσα ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της
άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19, την κατεπείγουσα ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα ατομικά
και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 και την ανάγκη δημιουργίας και εμπέδωσης
κουλτούρας προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας και ενίσχυσης της
κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της χώρας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποχρέωση μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID -19» (Α’ 64), οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι
πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης
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λήψης εθνικής εμβέλειας και λοιποί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης
περιφερειακής εμβέλειας, ανεξαρτήτως τύπου μετάδοσης, υποχρεούνται να μεταδίδουν
ενημερωτικά μηνύματα, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.
Την ίδια υποχρέωση υπέχουν όλοι οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί
ελεύθερης λήψης της εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη
Εταιρεία» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) και των λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα.
Άρθρο 2
Διάρκεια και περιεχόμενο ενημερωτικών μηνυμάτων
Τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1, ηχητικά και οπτικοακουστικά, έχουν
διάρκεια έως ένα (1) λεπτό και αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) της Προεδρίας της Κυβέρνησης προς τους
υπόχρεους του άρθρου 1.
Τα ενημερωτικά μηνύματα αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα
ατομικά και συλλογικά μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή
και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την ενημέρωση του
κοινού για μέτρα άμεσης αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του.
Τα ενημερωτικά μηνύματα, κατά περίπτωση, δύναται να διαμορφώνονται με
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, σε οποιαδήποτε γλώσσα κρίνεται σκόπιμο, ή και να
συνοδεύονται από νοηματική γλώσσα.
Άρθρο 3
Τρόπος - Χρόνος μετάδοσης ενημερωτικών μηνυμάτων
Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 μεταδίδουν ενημερωτικά μηνύματα κατά την διάρκεια του
εικοσιτετράωρου (24) προγράμματός τους ως εξής:
α) Κατά το χρονικό διάστημα 06:00 έως 23:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα
ανά δύο (2) ώρες.
β) Κατά το χρονικό διάστημα 00:00 έως 05:59, τουλάχιστον ένα ενημερωτικό μήνυμα
ανά τρεις (3) ώρες.
Οι υπόχρεοι του άρθρου 1 δύνανται να μεταδίδουν τα ενημερωτικά μηνύματα και με
μεγαλύτερη συχνότητα, κατ’ επιλογήν τους.
Σε περίπτωση αποστολής περισσοτέρων του ενός ενημερωτικών μηνυμάτων,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2, αυτά μεταδίδονται εκ περιτροπής και σε
κάθε περίπτωση αναλογικά ανά ημέρα μετάδοσης ή σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες
οδηγίες της Γ.Γ.Ε.Ε.
Οι εν λόγω υπόχρεοι μεταδίδουν τα ανωτέρω μηνύματα αυτούσια και χωρίς διακοπή.
Σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ’ επιλογή των υπόχρεων
του άρθρου 1, μεταδίδονται είτε κατά τη διάρκεια δελτίων ειδήσεων, ζωντανών
ενημερωτικών εκπομπών και ζωντανών ψυχαγωγικών εκπομπών, είτε ως τελευταίο
μήνυμα αμέσως πριν την έναρξή τους ή ως πρώτο μήνυμα αμέσως μετά τη λήξη τους.
Κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων του ανωτέρω προγράμματος τα
ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του
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διαλείμματος. Κατά τη διάρκεια του λοιπού τηλεοπτικού προγράμματος (ενδεικτικά:
ταινίες και σειρές, μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, μετάδοση αθλητικών γεγονότων
κ.α.), τα ενημερωτικά μηνύματα, κατ’ επιλογή των υπόχρεων του άρθρου 1,
μεταδίδονται στα διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο ή ως τελευταίο μήνυμα του
διαλείμματος.
Σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα τα ενημερωτικά μηνύματα μεταδίδονται κατά τα
διαφημιστικά διαλείμματα, ως πρώτο μήνυμα, μετά την αναπαραγωγή ηχογραφημένου
προειδοποιητικού μηνύματος ή με σχετική αναφορά από τον παρουσιαστή με το
λεκτικό: «ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα για την προστασία της δημόσιας υγείας».
Αν δεν υπάρχει καθορισμένο διαφημιστικό διάλειμμα, τα ενημερωτικά μηνύματα
μεταδίδονται οποτεδήποτε εντός του προγράμματος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Η μετάδοση διενεργείται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε τέλος.
Άρθρο 4
Έλεγχος και κυρώσεις
1. Η άρνηση ή η παράλειψη των υπόχρεων του άρθρου 1 να εφαρμόσουν τους όρους
της παρούσας απόφασης επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην
παρ. 1 του άρθρου 4 και την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς
της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).
2. Αρμόδιο για τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 είναι το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Για τα ενημερωτικά μηνύματα του άρθρου 1 δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1686/1.6.2018
κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και Υγείας «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β’ 2037).
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.
----------.----------
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