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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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1171. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ’/882/51 της 8/12.3.2021
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε
καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς και
τουριστικούς συνοδούς βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (Β’ 986)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και άλλες
διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177).
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).
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), όπως ισχύει.
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).
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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 υπ΄ αρ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης
επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών»
(Β’ 4702).
13. Το υπ’ αρ. οικ. 728/49/11-1-2021 εισηγητικό σημείωμα 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).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των καλλιτεχνών, δημιουργών
και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, των ξεναγών, των τουριστικών
συνοδών, καθώς και των αποφοίτων εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή
ξεναγών που διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, οι οποίοι 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), για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020, βάσει
του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ορίζεται ως εξής:
1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι
ξεναγοί, οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και οι απόφοιτοι εντός του 2019 από τη
διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών που διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ως προς την ασφάλισή τους βάσει του ανωτέρω
άρθρου εξακολουθούν να υπάγονται στους κλάδους ασφάλισης στους οποίους
προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με
τις ανωτέρω ιδιότητες.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των
λοιπών συναρμόδιων φορέων.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη),
υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο
όριο μηνιαίως, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι
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ασφαλιστικές εισφορές τους κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με την
ιδιότητα της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προγενέστερη ασφάλιση με την ιδιότητα της
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), η ως άνω ασφάλιση γίνεται στους
κλάδους ασφάλισης και με το πακέτο κάλυψης που αντιστοιχεί στην ιδιότητα για την
οποία υπάγονται στο άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
4. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.5.2021.
5. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.
4722/2020 (Α’ 177), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον
e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και ακυρώνονται οι σχετικές ημέρες ασφάλισης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
-----------.---------1172. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ’/54407/2118 της 8/12.3.2021
«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)
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).
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).
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).
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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), όπως ισχύει.
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 υπ΄ αρ. οικ.1683/45/14-1-2021 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)
13. Το υπ’ αρ. οικ. 54465/3031/31-12-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, βάσει της περ. ε 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).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη
δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς αφορά διευκρινίσεις διαδικαστικού
χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των καλλιτεχνών, δημιουργών
και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού βάσει των παρ. 1, 2 και 5 του
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ορίζεται ως εξής:
1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού της
παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ως προς την ασφάλισή τους βάσει
του ανωτέρω άρθρου εξακολουθούν να υπάγονται στους κλάδους ασφάλισης στους
οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής
τους με τις ανωτέρω ιδιότητες.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του
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Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των
λοιπών συναρμόδιων φορέων.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη),
υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο
όριο μηνιαίως, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι
ασφαλιστικές εισφορές τους κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με την
ιδιότητα του καλλιτέχνη, δημιουργού και επαγγελματία της τέχνης και του
πολιτισμού.
4. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 14.5.2021.
5. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.
4764/2020 (Α’ 256), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον
e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και ακυρώνονται οι σχετικές ημέρες ασφάλισης.
«7. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 της παρούσας για τη διαδικασία
κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό
εφαρμόζονται και στους 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 Ιανουάριο και Φεβρουάριο του
2021 σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.9501/323/2-3-2021 (Β΄ 823) κοινή υπουργική
απόφαση.
Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 30-6-2021».
Η παρ.7 προστέθηκε από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. Δ.15/Δ΄/32662 της 26/31.5.2021 «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), για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2021» (Β’ 2271)
«8. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 της παρούσας για τη διαδικασία
κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό,
εφαρμόζονται και στους 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 του
2021, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 26618/ 10-5-2021 (Β’ 1894), υπ’ αρ. 34336/31-5-2021
(Β’ 2353) και υπ’ αρ. 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
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Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 30η.11.2021».
Η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. Δ.15/Δ’/57914/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1504.
«9. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 της παρούσας για τη διαδικασία
κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό
εφαρμόζονται και στους 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) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021, σύμφωνα
την υπ’ αρ. 74962/5.10.2021 (Β’ 4623) κοινή υπουργική απόφαση.
Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31η.1.2022».
Η παρ. 9 προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ.15/Δ’/92403/2021 «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 Ιούνιο και Ιούλιο 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 τις υπό στοιχεία
Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) και Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 (Β’ 3792)
κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών» (Β’ 5446), κατωτ. αριθ. 1673.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1173. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 28630/Ζ1 της 11/12.3.2021 «Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής
εναλλακτικών τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης
μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19» (B’ 993)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1-5-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).
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. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Έρευνας

και

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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
10. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και
ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του
ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
42802/Ζ1/03-04-2020 (Β’ 1451) υπουργική απόφαση και ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία 52425/Ζ1/04-04-2019 «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας
διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής
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Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» υπουργική
απόφαση (Β’ 1152).
12. Το υπ’ αρ. 21/14-1-2021 πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής της περ. β
της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/82/16130/Β1/10-2-2021 εισήγηση της ΓΔΟΥ του
ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:
Η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/04-04-2019
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1152) εφαρμογή κατά το
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ειδικών ρυθμίσεων και εναλλακτικών μεθόδων
πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, βάσει ειδικών
διατάξεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, δεν θίγει
και δεν επηρεάζει τη συνάφεια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με την
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία, η οποία έχει κριθεί από
την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/
2019 (Α’ 13).
Η ως άνω συνάφεια ισχύει στο ακέραιο για τα Π.Μ.Σ. που περιλαμβάνονται στην
υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής
Ψυχολογίας» (Β’ 1217) και τις τροποποιήσεις αυτής.
----------.----------
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1174. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 της
12/13.3.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 996)
(Καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1076) κατωτ. αριθ. 1192, και δυνάμει της
παρ. 4 του άρθρου 14 αυτής).
----------.---------1175. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ. 780 της 11/16.3.2021 «Ενέργειες
τεχνικής βοήθειας και κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος
που καλύπτεται από εθνικούς πόρους των Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.» (Β΄ 997)
----------.---------1176. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
2/47420/ΔΠΓΚ της 11/16.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική
και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Β’ 998)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του 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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β) τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α’ της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις», (Α’ 84), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4690/2020 (Α’ 104),
γ) των άρθρων 1 και 30 του ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και
Τεχνοηθικής» (Α’ 30),
δ) του άρθρου 3 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
6. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
7. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).
8. Το υπ’ αρ. 9504-27-01-2021/27.01.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, καθώς και το από 07.03.2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα
της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.
9. Το από 08.03.2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του αρμόδιου Β’
Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
10. Την από 08.03.2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμη της Διεύθυνσης
Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
11. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης
του κρατικού προϋπολογισμού.
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12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική
Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού - Έσοδα» της υπό στοιχεία
2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240),
με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφονται νέοι πεμπτοβάθμιοι
και εκτοβάθμιοι λογαριασμοί εσόδων, ως ακολούθως:

1ος
βαθμός

2ος
βαθμός

3ος
βαθμός

4ος
βαθμός

5ος
βαθμός

6ος βαθμός

1

15

151

15109

1510902

1510902

1

15

151

15109

1510902

1510902001

1

15

151

15109

1510902

1510902002

1

15

159

15903

1590305

1590305

1

15

159

15903

1590305

1590305001
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Περιγραφή
Τόκοι από την
επιστρεπτέα
προκαταβολή
Τόκοι από την
επιστρεπτέα
προκαταβολή
ατομικών
επιχειρήσεων
Τόκοι από την
επιστρεπτέα
προκαταβολή
ιδιωτικών
επιχειρήσεων
με νομική
μορφή
Επιστροφές
μεταβιβάσεων
με τη μορφή
της
επιστρεπτέας
προκαταβολής
Επιστροφές
μεταβιβάσεων
με τη μορφή
της
επιστρεπτέας
προκαταβολής
από ατομικές
επιχειρήσεις
Επιστροφές
μεταβιβάσεων
με τη μορφή
της
επιστρεπτέας
προκαταβολής
από ιδιωτικές

Παλαιός
Κωδικός
Τακτικού
Π/Υ

Παλαιός
Κωδικός
ΠΔΕ

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

1

15

159

15903

1590305

1590305002

επιχειρήσεις
με νομική
μορφή

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

Β. Το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» της ως
άνω υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού
προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα
Κεντρικής Διοίκησης, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τροποποιείται ως
ακολούθως:
1. Εγγράφονται νέοι Ειδικοί Φορείς στο Φορέα 1004 «Προεδρία της Κυβέρνησης»
ως εξής:

Επίπεδο 1
1004
1004

1004 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
Ονομασία
501
0000000
Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
502
0000000
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και
Τεχνοηθικής

2. Μετονομάζεται ο Ειδικός Φορέας 10332070000000 «Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων » του Φορέα 1033 «Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων » ως εξής:
1033 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
Ονομασία
Γενική Γραμματεία
1033
207
0000000
Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων
3. Μετονομάζεται ο Ειδικός Φορέας 10352120000000 «Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας» του Φορέα 1035 «Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων» ως εξής:

Επίπεδο 1
1035

1035 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
Ονομασία
212
0000000
Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Καινοτομίας
----------.----------
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1177. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 919 της 9/16.3.2021 «5η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/1010-2016 (Β’ 3322) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με τίτλο “Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –
2020”» (B’ 1011)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει και
ιδιαίτερα το άρθρο 19.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου.
5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ), όπως κάθε φορά ισχύει.
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7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση, όπως κάθε φορά ισχύει.
8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 532/2020 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου
2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς
(ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 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.
9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
10. 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 κάθε φορά ισχύει.
11. Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα
«Εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις
συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης».
Β. Τις διατάξεις νόμων και π.δ.:
1. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παρ. 2 του
άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
3. Το π.δ. 97/2017 (Α’ 138) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Το π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
5. Τον ν. 2690/1997 (Α’ 45) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας.
6. Τον ν. 3508/2006 (Α’ 249) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
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7. Τον ν. 3874/2010 (Α’ 151) «Μητρώο
Εκμεταλλεύσεων», όπως ισχύει κάθε φορά.

Αγροτών

και

Αγροτικών

8. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης».
Γ. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 (Β’ 1205) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 (Β’ 3066) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Την υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 (Β’ 3447) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές
Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως κάθε
φορά ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 68/8-1-2021 (Β’ 36) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου».
5. Την υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 (Β’ 147) υπουργική απόφαση με θέμα «Εθνικές
επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’
εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει κάθε φορά.
6. Την υπ’ αρ. 1065/19-4-2016 (Β’ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Την υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017 (Β’ 2277) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση
καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων»
8. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
και ειδικότερα το σημείο 8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)», όπως κάθε φορά ισχύει.
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9. Την υπ’ αρ. Αres(2020)3619457-9/7/2020 απάντηση της Ε.Ε. προς τον Γενικό
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα
«Περίοδος χάριτος για νέους γεωργούς και διοικητικές κυρώσεις».
10. Την υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 (Β’ 3322) υπουργική απόφαση με θέμα
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014- 2020», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αρ. 72/26-1-2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.
12. Την υπ’ αριθμ 4045/20-1-2021 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 (Β’ 3322) «Λεπτομέρειες
εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ως εξής:
Άρθρο μόνο
1. Το άρθρο 3 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
1.1. Το 3ο εδάφιο της παραγράφου ιβ) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την απόδειξη
της ιδιότητας μονίμου κατοίκου εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά,
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή το μόνιμο της
κατοικίας βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο με βεβαίωση Δημάρχου. Ωστόσο σε
περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας το μόνιμο της κατοικίας θα εξετάζεται και το
βάρος της απόδειξης θα το φέρει ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν έμμεσα τη μόνιμη κατοικία, όπως, αποδείξεις οργανισμών κοινής
ωφέλειας, βεβαίωση φοίτησης παιδιών, υποβολή φορολογικής δήλωσης κ.λπ.».
1.2. Στο τέλος της παρ. ιδ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση, είναι
αποδεκτές βεβαιώσεις επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορούν απόκτηση
επαρκών επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARSCo-V-2 (COVID 19). Η κάθε
περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά».
2. Στο άρθρο 5 της ΥΑ, στο τέλος της παρ. ζ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά
παρέκκλιση, είναι αποδεκτές βεβαιώσεις επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που
αφορούν απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που
υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εξαιτίας της
ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARSCo-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά».
3. Το άρθρο 10 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
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3.1. Η υποπαράγραφος 1.2. αντικαθίσταται ως εξής: «1.2. Να αποκτήσει άδεια
προέγκρισης εγκατάστασης ή έγκριση ίδρυσης για πτηνοκτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία
της απόφασης ένταξης».
3.2. Στην υποπαράγραφο 1.5. προστίθεται 2ο εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση,
είναι αποδεκτές βεβαιώσεις επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορούν
απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36
μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARSCo-V-2 (COVID 19).
Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά».
3.3. Η υποπαράγραφος 1.9. αντικαθίσταται ως εξής: «1.9. Κατά την υλοποίηση του
επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική
απόδοση) της γεωργικής εκμετάλλευσης να μη μειωθεί κάτω από τα 8.000€.
Επιπρόσθετα, κατά το έτος ολοκλήρωσης και ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της
εκμετάλλευσης, να είναι ίση ή να υπερβαίνει το 95% της αρχικής παραγωγικής
δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, εκτός και αν έχει δηλωθεί στο
επιχειρηματικό σχέδιο ως ποσοτικός στόχος η αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με
εκείνη της αρχικής κατάστασης».
4. Το άρθρο 14 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
4.1. Η υποπαράγραφος 3.4 αντικαθίσταται ως εξής: «3.4. Βεβαίωση μονίμου
κατοικίας, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας, με αριθμό
πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου».
4.2. Η υποπαρ. 4.7 αντικαθίσταται ως εξής: «4.7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του
νομίμου εκπροσώπου, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου του νομίμου εκπροσώπου, για
το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι
προγενέστερη του ενός εξαμήνου».
5. Το άρθρο 17 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η Απόφαση Ένταξης περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον τους εντασσόμενους δικαιούχους και τα βασικά στοιχεία των
αντίστοιχων πράξεων και ειδικά τα εξής:
5.1. Κωδικός ΟΠΣΑΑ
5.2. Προϋπολογισμός (ποσό στήριξης) πράξης,
5.3. Στόχο/ους του επιχειρηματικού σχεδίου και λοιπές υποχρεώσεις/δεσμεύσεις
των δικαιούχων.
Αναφορικά με τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λοιπές
υποχρεώσεις/δεσμεύσεις των δικαιούχων καθώς και τις ημερομηνίες επίτευξης αυτών
η απόφαση παραπέμπει στην αίτηση στήριξης και το επιχειρηματικό σχέδιο, όπως
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αυτά έχουν υποβληθεί από τον δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και ενδεχομένως τροποποιηθεί/
μεταβληθεί, υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων.
5.4. Διαδικασία χορήγησης της στήριξης, ελέγχων και παρακολούθησης της
υλοποίησης, καθώς και σχετικές κυρώσεις για τα οποία η απόφαση θα παραπέμπει
στο θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου».
6. Το άρθρο 20 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
6.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι παραπάνω περιπτώσεις
ανάκλησης-απένταξης εξετάζονται από τις ΔΑΟΚ οι οποίες είναι αρμόδιες για την
αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών και τα σχετικά πορίσματα διαβιβάζονται
στη ΔΑΟΠ».
6.2. Η παρ. 6 διαγράφεται.
7. Το άρθρο 22 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
7.1. Η υποπαρ. 1.5 αντικαθίσταται ως εξής: «1.5. Στην κατ’ έτος διασταύρωση των
στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Στήριξης με εκείνα που αφορούν την παραγωγική
δυναμικότητα σε όρους τυπικής απόδοσης, όπως, ενδεικτικά, στην εξακρίβωση ότι,
κατά την υλοποίηση και μέχρι την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου,
η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης διατηρείται ίση ή μεγαλύτερη των 8.000 ευρώ
και ότι, εκτός και αν διαφορετικά δηλώνεται ως στόχος, κατά το έτος ολοκλήρωσης
του επιχειρηματικού σχεδίου η τυπική απόδοση δεν είναι μικρότερη του 95% της
αρχικής τυπικής απόδοσης».
7.2. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου και πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής, οι ΔΑΟΚ
διενεργούν τις επιτόπιες επισκέψεις του άρθρου 24 της παρούσας».
7.3. Η υποπαρ. 6.2 αντικαθίσταται ως εξής: «6.2. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το αργότερο
εντός τριών μηνών από τη διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων, αποστέλλει στις κατά
τόπους ΔΑΟΠ τον προγραμματισμό του σχετικά με την υλοποίηση της κατάρτισης,
τηρώντας την απαίτηση για ολοκλήρωση αυτής εντός 36 μηνών από την ημερομηνία
της απόφασης ένταξης και ενημερώνοντας για τυχόν επικαιροποίηση του σχετικού
προγραμματισμού σε 6μηνιαία βάση. Κατά παρέκκλιση, είναι αποδεκτή η
ολοκλήρωση της κατάρτισης σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την
ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε
περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.
Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών καταρτίσεων εντός ενός μηνός ο ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει σχετική πληροφόρηση στις κατά τόπους ΔΑΟΠ. Τα
παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται και στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ (ΕΥΔ ΠΑΑ
και ΕΥΕ ΠΑΑ)».
8. Το άρθρο 23 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
8.1. Η υποπαράγραφος 16.2. αντικαθίσταται ως εξής: «16.2. Βεβαίωση μονίμου
κατοικίας η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό
πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου».
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8.2. Στην υποπαράγραφο 16.6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατά
παρέκκλιση από τα παραπάνω, είναι αποδεκτή βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής
ικανότητας που αφορά απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα
που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης εξαιτίας
της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
SARS-Co-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά».
8.3. Η υποπαρ. 16.7. αντικαθίσταται ως εξής: «16.7. Εφόσον πρόκειται για
πτηνοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια διατήρησης ή
έγγραφο γνωστοποίησης της λειτουργίας αυτής, η οποία να καλύπτει τη
δυναμικότητά της».
8.4. Η υποπαρ. 17.4. αντικαθίσταται ως εξής: «17.4 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
του νομίμου εκπροσώπου η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της
κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία
έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου».
8.5. Στην υποπαρ. 17.9 προστίθεται 2ο εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση από τα
παραπάνω, είναι αποδεκτή βεβαίωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που
αφορά απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει
τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης εξαιτίας της ανάγκης
εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-Co-V-2
(COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά».
8.6. Η υποπαράγραφος 17.10. αντικαθίσταται ως εξής: «17.10. Εφόσον πρόκειται
για πτηνοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, άδεια εγκατάστασης ή άδεια διατήρησης ή
έγγραφο γνωστοποίησης της λειτουργίας αυτής, η οποία να καλύπτει τη
δυναμικότητά της».
9. Το άρθρο 24 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής:
9.1. Η παράγραφος 2. αντικαθίσταται ως εξής: «2. Κάθε αίτηση πληρωμής
εξετάζεται από υπάλληλο των ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας. Οι υπάλληλοι που
αναλαμβάνουν τους σχετικούς διοικητικούς ελέγχους ανήκουν υποχρεωτικά στις
κατηγορίες ΠΕ Γεωτεχνικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και ορίζονται με
απόφαση του Περιφερειάρχη. Η εν λόγω απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και κοινοποιείται στην Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014 - 2020. Σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού
υπαλλήλων στο επίπεδο της οικείας Περιφέρειας, δύναται να οριστούν και υπάλληλοι
ΠΕ ή ΤΕ άλλων ειδικοτήτων».
9.2. Η υποπαρ. 7.1. αντικαθίσταται ως εξής: «7.1. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται
από τις ΔΑΟΚ σε εύκαιρο χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η επιτόπια επίσκεψη
διενεργείται από υπάλληλο των ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας, ΠΕ γεωτεχνικό ή ΤΕ
τεχνολόγο γεωπόνο».
10. Στο άρθρο 27 της ΥΑ η υποπαρ. 4.4. αντικαθίσταται ως εξής: «4.4. Αν έχει
καταβληθεί η αναλογούσα στήριξη στον δικαιούχο και προκαλείται υποχρέωση
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επιστροφής μέρους ή του συνόλου της στήριξης, τότε ακολουθείται η διαδικασία
ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».
11. Στο άρθρο 35 της ΥΑ η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η καταληκτική
ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών των ανειλημμένων υποχρεώσεων είναι η
31/12/2022».
----------.---------1178. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 28727/Ζ1 της
11/16.3.2021 «Χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για
την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή επικουρικού
διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) - Καθορισμός του ύψους της υποτροφίας και
ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης
των πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο “Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων” του
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020”, που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (Β’ 1017)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
β. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
γ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), του π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
δ. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
ε. Της υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
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στ. Της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας αι Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄33).
2. Τις διατάξεις 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) και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/19 (Α’ 133).
3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύει.
4. Την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020 «Κύρωση της από
24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ΑLEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT
FOUNDATION)“, που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του
Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 204).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 143).
7. Τις διατάξεις του 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).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία
του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
9. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση
της
υπ’
αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ
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).
10. Την υπ’ αρ. 222/21-1-2021 Πρόσκληση ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού
ύψους 5.200.000 ευρώ, σε βάρος του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
12. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/61/12368/Β1/2-2-2021 εισήγηση της ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Tον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας χρηματοδότησης των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για την απόδοση δύο χιλιάδων (2.000)
ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
των Α.Ε.Ι. για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων
σπουδών πρώτου κύκλου για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, μέσω της παροχής
επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).», σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Άρθρο 1
Σκοπός και χρηματοδότηση
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η χρηματοδότηση των πράξεων των Α.Ε.Ι.,
που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με
τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας
επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με σκοπό την χορήγηση ανταποδοτικών
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι., οι
οποίοι θα διεξαγάγουν επικουρικό διδακτικό έργο στο πλαίσιο προγραμμάτων
σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 20202021, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων θεμάτων που αφορούν σε θέματα σχετικά
με τη διαχείριση, παρακολούθηση και την υλοποίηση της ως άνω Πράξης.
2. Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων
διακοσίων χιλιάδων (5.200.000) ευρώ και αφορά στην απόδοση δύο χιλιάδων (2.000)
ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου:
α) Διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία, όπως
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τηρώντας τα προτεινόμενα μέτρα
και κανόνες ασφαλείας.
β) Διά ζώσης ή εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία, επιπροσθέτως της κύριας εξ
αποστάσεως διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος σε μικρές ομάδες φοιτητών
(έως 30 ατόμων), τηρώντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προστασίας (αν πρόκειται για
διδασκαλία με φυσική παρουσία).
Άρθρο 2
Δικαιούχοι της χρηματοδότησης - κατανομή
38

1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι τα κάτωθι είκοσι τρία (23) Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής. Η χρηματοδότηση κατανέμεται συνολικά ως ακολούθως ανά ποσό
επιχορήγησης και συνολικό αριθμό υποτροφιών:

Επωνυμία Α.Ε.Ι.

Αριθμός
Υποτροφιών

Ποσό χρηματοδότησης

Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών

7

€18.200

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

229

€595.400

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

36

€93.600

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης

88

€228.800

Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος

165

€429.000

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

217

€564.200

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

50

€130.000

Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο

59

€153.400

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

28

€72.800

Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

51

€132.600

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

59

€153.400

Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής

177

€460.200

Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας

83

€215.800

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

140

€364.000

39

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

109

€283.400

Πανεπιστήμιο Κρήτης

68

€176.800

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

47

€122.200

Πανεπιστήμιο Πατρών

178

€462.800

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

57

€148.200

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

71

€184.600

Πάντειο Πανεπιστήμιο

50

€130.000

Πολυτεχνείο Κρήτης

21

€54.600

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

10

€26.000

Σύνολο

2.000

€5.200.000

2. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης της παρ. 1 πραγματοποιείται από
τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
3. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, κατά το άρθρο 56 του ν. 4485/2017,
ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν
εισήγησης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., ο Πρύτανης ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του
Ιδρύματος.
Άρθρο 3
Διάρκεια υλοποίησης
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης του Ιδρύματος με τον εκάστοτε υπότροφο. Ως ημερομηνία
λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31/12/2022.
Άρθρο 4
Δυνητικοί υπότροφοι
Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου
τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι. Στα προγράμματα
σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα
διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα
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σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.
Άρθρο 5
Καθορισμός χρηματικού ύψους υποτροφίας
Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων
(2.600) ευρώ. Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους
ισόποσες υποτροφίες των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, με απόφαση του
αρμοδίου, ανά περίπτωση, οργάνου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις υποτρόφων
1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου
συνολικής διάρκειας τριακοσίων είκοσι (320) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο,
στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4)
μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.
2. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά
του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής
ή ελεύθερης επιλογής). Τα μαθήματα μπορούν να εντάσσονται είτε σε ένα από τα δύο
(2) εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είτε και στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα
(χειμερινό και εαρινό) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος.
3. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 περιλαμβάνει:
α) την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού
τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά θα καθοριστούν στην πρόσκληση
του άρθρου 10,
β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, στις
οποίες συμμετέχουν έως τριάντα (30) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με σκοπό την
καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους
του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων,
γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος,
υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα,
δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος
των φροντιστηριακών μαθημάτων,
ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων
διαγωνισμάτων (προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του
Τμήματος, που υποστηρίζουν.
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4. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ της παρ. 3,
πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας
κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και
το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος
άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην
παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το
τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31
του ν. 4009/2011.
Άρθρο 7
Διαδικασία κατανομής ωρών επικουρικού διδακτικού έργου
1. Το περιγραφόμενο επικουρικό διδακτικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο και τα
επιμέρους μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 6, καθορίζεται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3
του άρθρου 6. Ειδικότερα, ο αριθμός των ωρών παροχής επικουρικού διδακτικού
έργου κατανέμεται ανά μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος. Ο αριθμός των ωρών δύναται να διαφέρει
ανά μάθημα του γνωστικού αντικειμένου και ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και μπορεί να
αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του κάθε ακαδημαϊκού έτους.
2. Ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε υποτρόφου
ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι (320) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο για μια πλήρη υποτροφία, και αντίστοιχα των
εκατόν εξήντα (160) ωρών αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο
αντικείμενο για μια μερική υποτροφία. Κατ’ ελάχιστον το 40% του συνολικού
αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικουρικού διδακτικού έργου των
περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας.
3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζεται ο αριθμός των
τμημάτων (μικρών ομάδων που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των τριάντα φοιτητών)
για τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων ανά μάθημα του προγράμματος
σπουδών καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής αυτών. Η απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος για τον καθορισμό των τμημάτων και το ωρολόγιο
πρόγραμμα διεξαγωγής του επικουρικού διδακτικού δύναται να επικαιροποιείται
βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και του βαθμού ανταπόκρισης των
φοιτητών στην οργάνωση των φροντιστηριακών μαθημάτων.
4. Το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται υπό την επίβλεψη του διδακτικού
προσωπικού (Μελών Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκών υποτρόφων, διδασκόντων
π.δ. 407/1980, ομότιμων καθηγητών), που έχει αναλάβει την αυτοδύναμη διδασκαλία
του κάθε μαθήματος.
5. Ο επιβλέπων διδάσκων κάθε μαθήματος πιστοποιεί με βεβαίωσή του προς τον
Πρόεδρο του Τμήματος, τις συνολικές ώρες επικουρικού διδακτικού έργου που
διεξήχθησαν από κάθε υπότροφο στο πλαίσιο κάθε μαθήματος. Μετά την
ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής
περιόδου αυτού, βάσει των αποφάσεων των Συνελεύσεων για τον καθορισμό του
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ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου και των
βεβαιώσεων των επιβλεπόντων διδασκόντων, ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί
τον αριθμό των συνολικών ωρών επικουρικού διδακτικού έργου, που διεξήγαγε ο
κάθε υπότροφος ανά γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση παροχής διδακτικού έργου
σε δύο (2) εξάμηνα, είναι δυνατή η περιοδική πιστοποίηση διεξαγωγής του
επικουρικού διδακτικού έργου του υποτρόφου, με βεβαίωση του Προέδρου του
Τμήματος, μετά την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της
εξεταστικής περιόδου που αντιστοιχεί σε αυτό.
Άρθρο 8
Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία του άρθρου 5, οι ακόλουθες
κατηγορίες φυσικών προσώπων:
α) Mεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης
του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
β) Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του
δημοσίου τομέα, κατά την έννοια των περ. α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143).
γ) Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195),
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
δ) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων
του π.δ. 407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ε) Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
στ) Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία
του άρθρου 5.
Άρθρο 9
Διαδικασία κατανομής του αριθμού των υποτροφιών
1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που αναρτάται στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, κατανέμεται ο αριθμός των
υποτροφιών στα Τμήματα του Α.Ε.Ι. Κατά την κατανομή του αριθμού των
υποτροφιών στα Τμήματα του Α.Ε.Ι. λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες
κάθε Τμήματος, το υπάρχον τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό των
Τμημάτων και η τυχόν ύπαρξη επικουρικού διδακτικού προσωπικού στα Τμήματα
που μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών
κάθε κύκλου. Η απόφαση της παρούσας κοινοποιείται στους Προέδρους των
Τμημάτων για να προβούν σε ενέργειες της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την
παρ. 2 της παρούσας.
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2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός
επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της παρ. 1,
καθορίζονται τα εξής:
α) τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών στα
οποία υφίσταται ανάγκη υποστήριξής τους με επικουρικό διδακτικό προσωπικό,
β) η κατανομή του αριθμού των υποτροφιών του Τμήματος ανά γνωστικό
αντικείμενο της περ. α’, με σχετική αναφορά τους είδους της προς απόδοση
υποτροφίας (πλήρης ή μερική),
γ) ο ορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων της παρούσας παραγράφου
αποστέλλονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. και κοινοποιούνται στον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.
3. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της παρ. 2, η Σύγκλητος του
Α.Ε.Ι. μπορεί να ανακατανείμει τον αριθμό των υποτροφιών, που δεν κατανεμήθηκαν
από τα Τμήματα, μεταξύ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος βάσει των εκπαιδευτικών
αναγκών αυτών και να καθορίσει τα γνωστικά αντικείμενα και επιμέρους τα
μαθήματα στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο με τις
εναπομείνασες υποτροφίες.
Άρθρο 10
Διαδικασία επιλογής υποτρόφων
1. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία επισπεύδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε., υπογράφεται από
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτάται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
κάθε Ιδρύματος, του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9, η Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνει την προκήρυξη για την επιλογή των υποτρόφων
του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, τις σχετικές αποφάσεις των
Συνελεύσεων των Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. και τις διατάξεις της παρούσας.
Ειδικότερα, η πρόσκληση για την επιλογή των υποτρόφων περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων, τους λόγους αποκλεισμού
από τη διαδικασία της πρόσκλησης, τις υποχρεώσεις των υποτρόφων, σε περίπτωση
επιλογής τους, το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των
υποψηφίων υποτρόφων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση προς
απόδειξη των προς αξιολόγηση κριτηρίων και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιότητας και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται
στην παρούσα. Επιπλέον, των ως άνω στοιχείων, στην πρόσκληση αναφέρονται ανά
Τμήμα:
α) Tα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο,
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β) ο αριθμός των προς απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών ανά προκηρυσσόμενο
γνωστικό αντικείμενο και το είδος των προς απόδοση υποτροφιών (πλήρης ή μερική),
γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να συντομότερη των
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Γραμματεία του κάθε
Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ορίζονται. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο
από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης,
αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία
είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά
των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που
τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του
προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η
συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.
5. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των
υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική
εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες
κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο.
Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του
Ε.Λ.Κ.Ε. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό
αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε., που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
6. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία
κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η
υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Γραμματείας του
Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι
επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να
στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.
7. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή
Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του
περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω
προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.
8. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται
η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε
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περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της
προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση
άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των
οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Άρθρο 11
Κριτήρια αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων είναι ενιαία για όλα τα
προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και καθορίζονται
ως ακολούθως:

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI)
Περιγραφή Κριτηρίου

Μοριοδότηση

Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την
ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης
φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα,
κατά την υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να
την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

ΝΑΙ/όχι

Α.2. Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου
σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η
υποψήφιος/α οργανώνεται από το
Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου
επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο
Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή.
(συμπεριλαμβάνονται
τυχόν
διατμηματικά
ή
διιδρυματικά
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
και προγράμματα γ΄ κύκλου σπουδών με
συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν.
4485/2017).

ΝΑΙ/όχι

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης
Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της
αντικείμενο των μαθημάτων στο συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής
κριτήρια:
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πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί α) συνάφεια του τίτλου της υπό
επικουρικό διδακτικό έργο
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος
διδάκτορας ή του τίτλου και του
γνωστικού
αντικειμένου
του
προγράμματος
μεταπτυχιακών
σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι
μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος
τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών: 0 έως 30 μόρια
β) συνάφεια του επιστημονικού- ή
συγγραφικού έργου του υποψηφίου
(δημοσιεύσεις,
ανακοινώσεις,
συμμετοχή σε ημερίδες ή συνέδρια κλπ)
με το προκηρυσσόμενο γνωστικό
αντικείμενο: 0 έως 7,5 μόρια
γ)
συνάφεια
του
επικουρικού
διδακτικού έργου του υποψηφίου
(εφόσον
υφίσταται)
με
το
προκηρυσσόμενο
γνωστικό
αντικείμενο: 0 έως 7,5 μόρια
(εώς 45 μόρια)
Β.2.
Εμπειρία
στη
διεξαγωγή Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα
επικουρικού διδακτικού έργου σε ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η
προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου του υποψήφιος/α συμμετείχε ως επικουρικό
Α.Ε.Ι.
διδακτικό προσωπικό, με ανώτατο όριο
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα
(έως 10 μόρια)
Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε
ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσεις
σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με
συνέδρια
ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε
(5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε
συνέδρια. Τυχόν κατοχή πλεονάζοντος
αριθμού
δημοσιεύσεων
ή
ανακοινώσεων
δεν
μοριοδοτείται
επιπλέον.
(έως 10 μόρια)
Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄
ακαδημαϊκές
διακρίσεις,
λήψη ελάχιστον μια διάκριση για την
υποτροφιών κλπ
ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει
πέντε (5) μόρια
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Ανώτατο σύνολο μορίων

Εβδομήντα (70) μόρια

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά
1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους τους
πρόσκλησης, ως συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας, τα
ακόλουθα:
α) αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,
β) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
γ) φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
δ) φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν
ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών),
ε) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι υποψήφιος
διδάκτορας με αναφορά του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για
τους υποψήφιους που είναι υποψήφιοι διδάκτορες),
στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός
φοιτητής με αναφορά του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος (για τους υποψήφιους που
είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές),
ζ) αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή
επικουρικού διδακτικού έργου, π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή
τον Πρόεδρο του Τμήματος ή του Κοσμήτορα σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής,
στην οποία αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό έργο του υποψηφίου (μάθημα και
ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου,
η) για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και
ανακοινώσεων σε συνέδρια, απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων
στοιχείων αυτών στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της περ. β,
θ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ.
λήψη άλλης υποτροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την
απόδοση των σπουδών του),
ι) υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο
του υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσας.
2. Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των
περ. γ’ έως στ’ είναι η Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου
υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος εναλλακτικά δύναται να υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει ή φοιτά σε πρόγραμμα
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σπουδών α’, β’ ή γ’ κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την έκδοση των ως άνω
δικαιολογητικών και την συμπερίληψή τους στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ως
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο
έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμήματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της
υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, ο υποψήφιος απορρίπτεται και δεν
αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Άρθρο 13
Σύμβαση απόδοσης υποτροφίας - Υλοποίηση
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 10,
συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του επιλεγέντος υποτρόφου, του Προέδρου
του Τμήματος, του νόμιμου εκπροσώπου του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Επιστημονικού
Υπεύθυνου του έργου κατά το άρθρο 56 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Η σύμβαση απόδοσης υποτροφίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το είδος της προς
απόδοση υποτροφίας (πλήρης ή μερική), το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τις
υποχρεώσεις του υποτρόφου, το γνωστικό αντικείμενο, τα μαθήματα στο πλαίσιο των
οποίων θα παράσχει επικουρικό διδακτικό έργο καθώς τον τρόπο καταβολής της
υποτροφίας (εφάπαξ ή τμηματικά) σύμφωνα με το άρθρο 14. Περίληψη της σύμβασης
του δικαιούχου αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με επιμέλεια της Μ.Ο.Δ.Υ.
του Ε.Λ.Κ.Ε.
Άρθρο 14
Διαδικασία καταβολής υποτροφίας
1. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου σε ένα (1) μόνο ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή
εκτέλεση του έργου του υποτρόφου. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη
διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου και στα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά σε έως δύο (2) δόσεις, εκ των οποίων η κάθε
μία (1) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του
αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου, στο οποίο παρασχέθηκε το επικουρικό
διδακτικό έργο.
2. Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος
πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.,
συνοδευόμενο από βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης
του επικουρικού διδακτικού έργου που του είχε ανατεθεί και τη βεβαίωση του
Προέδρου του Τμήματος της παρ. 5 του άρθρου 7.
3. Η εξόφληση των υποτροφιών της παρούσας πραγματοποιείται αποκλειστικά
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
4. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες της παρούσας απόφασης δεν υπόκεινται σε
οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 72 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70).
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----------.---------1179. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784 της 16/16.3.2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση:
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ Σ.Β.Α.Κ.
Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

Σκοπός και αρχές κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας

Άρθρο 4

Αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης

Άρθρο 5

Σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ.

Άρθρο 6

Λειτουργία του δικτύου φορέων - Σύμφωνο συμμετοχής

Άρθρο 7

Κύκλος Σ.Β.Α.Κ.

Άρθρο 8

Διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού Σ.Β.Α.Κ.

Άρθρο 9

Επικαιροποίηση σχεδίου δράσης - Αναθεώρηση Σ.Β.Α.Κ.

Άρθρο 10

Εποπτεία Σ.Β.Α.Κ.

Άρθρο 11

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.)

Άρθρο 12

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
(Ε.Π.Η.Ο.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 2696/1999 [ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)]
Άρθρο 15

Ορισμοί - Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 16

Όρια Ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 20 του
Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 17

Στάση και Στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 34
του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 18

Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του
άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 19

Τροχοπέδηση Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 59 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 20

Φώτα Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 21

Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του
άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 22

Ειδικές διατάξεις για τα Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 82 του
Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 23

Άδειες οδήγησης - Κυρώσεις - Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων
οδηγών - Τροποποίηση του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 24

Έγγραφα ταυτοποίησης του οδηγού - Τροποποίηση του άρθρου 100
του Κ.Ο.Κ.

Άρθρο 25

Επιβολή διοικητικών μέτρων - Τροποποίηση του άρθρου 103 του
Κ.Ο.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ (Ε.Π.Η.Ο.)
Άρθρο 26

Προϋποθέσεις κυκλοφορίας των Ε.Π.Η.Ο.

Άρθρο 27

Εποπτική αρχή - Οικονομικός φορέας

Άρθρο 28

Υποχρεώσεις παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.

Άρθρο 29

Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση

Άρθρο 30

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 31

Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄
ΜΕΡΟΣ Γ΄
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/645
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
74/2008 και 51/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ π.δ. 74/2008
Άρθρο 32

Σκοπός - Αντικατάσταση του άρθρου 1 του π.δ. 74/2008

Άρθρο 33

Πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
(Π.Ε.Ι.) - Τροποποίηση του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (παρ. 1 και 2
του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Άρθρο 34

Χορήγηση Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης - τόπος περιοδικής
κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 (παρ. 3 του
άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Άρθρο 35

Χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης - Αντικατάσταση του άρθρου
6 του π.δ. 74/2008 (παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Άρθρο 36

Ενωσιακός κωδικός - Αντικατάσταση του άρθρου 8 του π.δ. 74/2008
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Άρθρο 37

Βάση δεδομένων εφαρμογής - Προσθήκη νέου άρθρου 8Α στο π.δ.
74/2008 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Άρθρο 38

Αντικατάσταση και προσθήκη Παραρτημάτων - Τροποποίηση του
άρθρου 14 του π.δ. 74/2008 (παρ. 7 του άρθρου 1 και Παραρτήματα
της Οδηγίας 2018/645)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
2008/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008, 2009/113/ΕΚ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2011/94/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ 28ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ π.δ.
51/2012 (Α΄ 101)
Άρθρο 39

Σκοπός - Αντικατάσταση του άρθρου 1 του π.δ. 51/2012

Άρθρο 40

Χορήγηση άδειας οδήγησης - Αντικατάσταση του άρθρου 6 του π.δ.
51/2012 (παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2018/645)

Άρθρο 41

Αμοιβαία συνδρομή - Αντικατάσταση του άρθρου 21Α του π.δ.
51/2012 (παρ. 3 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2018/645)
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ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 42

Ρυθμίσεις θεμάτων κυκλοφορίας αυτοματοποιημένων οχημάτων Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2696/1999

Άρθρο 43

Εκδηλώσεις παλαιών οχημάτων - Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν.
2696/1999

Άρθρο 44

Ταξινόμηση οχημάτων - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν.
2465/1997 (Α΄ 28)

Άρθρο 45

Χορήγηση αδειών Κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης
Ειδικής Μίσθωσης

Άρθρο 46

Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών
ιδιωτικής χρήσης - Τροποποίηση του άρθρου 2 του β.δ. 281/1973

Άρθρο 47

Χορήγηση δυνατότητας συνέχισης εκμετάλλευσης φορτηγού ή
λεωφορείου δημόσιας χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση

Άρθρο 48

Επαναχορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. - Τροποποίηση του
άρθρου 95 του ν. 4070/2012

Άρθρο 49

Ρύθμιση κοινωνικών διατάξεων στις οδικές μεταφορές - Τροποποίηση
εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3534/2007

Άρθρο 50

Αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήματα ιδιωτικής
χρήσης

Άρθρο 51

Σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Άρθρο 52

Αστικά Κέντρα Ενοποίησης Εμπορευμάτων
Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4302/2014

(Α.Κ.Ε.Ε.)

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Άρθρο 53

Ρυθμίσεις θεμάτων δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς

Άρθρο 54

Κατηγορίες αδειών οδήγησης και ισοδυναμίες - Τροποποίηση των
άρθρων 3 και 4 του π.δ. 51/2012

Άρθρο 55

Αίτηση συνταξιοδότησης από εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 56

Διεύρυνση ειδικοτήτων των ιατρών που δύνανται να ενταχθούν στο
Μητρώο Ιατρών του άρθρου 56 του ν. 4663/2020 - Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012

Άρθρο 57

Αρμοδιότητα εποπτείας και παρακολούθησης της συμβατικής
συμφωνίας Ελληνικού Δημοσίου και Διαχειριστή Υποδομής και
απαλλαγή της χρηματοδότησης του τελευταίου από τον Φ.Π.Α. Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4408/2016

Άρθρο 58

Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων

Άρθρο 59

Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου οχημάτων - Τροποποίηση του άρθρου
50 του ν. 4530/2018

Άρθρο 60

Κωδικοί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Τροποποίηση του πίνακα 1 του άρθρου 38 του ν. 4710/2020

Άρθρο 61

Μητρώο Εποπτών Κ.Τ.Ε.Ο.

Άρθρο 62

Ανακατασκευή οικοδομών στον Δήμο Ληξουρίου - Τροποποίηση του
άρθρου 43 του ν. 4305/2014

Άρθρο 63

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 64

Καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 65

Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας
Υπηρεσίας (ΥΔΥ)-Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3891/2010

Άρθρο 66

Έκδοση βιβλίων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 67

Θέματα συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών
Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 68

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθωμάτων του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών

Άρθρο 69

Καταβολή αποδοχών Προέδρου και μελών της
Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων

Επιτροπής

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70

Αναστολή ισχύος για τα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020
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Άρθρο 71

Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 72

Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

…
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 65
Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Στην παρ. 6.ε. του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) προστίθενται εδάφια
δεύτερο και τρίτο και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)
1. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήματα στον Διαχειριστή Υποδομής από
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη διενέργεια επιβατικού δρομολογίου ή τα
αιτήματα που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιφερειακής
εξυπηρέτησης των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι δυνατή η σύναψη
σύμβασης με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση σιδηροδρομικού επιβατικού
δρομολογίου ως Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ).
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εξειδικεύεται η
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διαδικασία διαγωνισμού, το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι τεχνικοί
και οικονομικοί όροι, ο τρόπος υπολογισμού της αντιστάθμισης και κάθε απαραίτητη
λεπτομέρεια για τη σύναψη συμβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές
μεταφορές.
3. Οι λογαριασμοί που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις άνω υποχρεώσεις δημόσιας
υπηρεσίας είναι ξεχωριστοί και τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισμού
κατανέμονται, σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους λογιστικούς κανόνες. Οι δαπάνες
που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις ως άνω ΥΔΥ ισοσκελίζονται από τα έσοδα
εκμετάλλευσης και από τις καταβολές δυνάμει της σύμβασης ΥΔΥ, χωρίς να είναι
δυνατή η μεταφορά πόρων από ή προς άλλον τομέα της δραστηριότητας της
σιδηροδρομικής επιχείρησης. Τα προαναφερόμενα στοιχεία ισολογισμού σχετικά με
τις συμβάσεις ΥΔΥ μπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω με απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.
4. Για τους σκοπούς της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στην κατάλληλη προεργασία ώστε να
καταστεί δυνατή η υπογραφή συμβάσεων ανάθεσης ΥΔΥ έως την 31.12.2010.
5. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων για ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές
μεταφορές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων
(50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και προκαταβάλλεται ανά
μήνα. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για οποιαδήποτε αιτία που
σχετίζεται με την αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου, πλην του οικείου φόρου
εισοδήματος, βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη χρονική περίοδο που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το επίπεδο του συνολικού ετήσιου ποσού
αποζημιώσεων για ΥΔΥ θα συμφωνεί πλήρως με την ελληνική και κοινοτική
νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο και εκτέλεση των
δημοσιονομικών του Κράτους.
6.α. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα
έτη 2015 έως και 2020 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το συνολικό ποσό
αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ
ετησίως για τα έτη 2015 έως 2020. Φόροι, εισφορές υπέρ τρίτων και κρατήσεις για
οποιαδήποτε αιτία που σχετίζεται με την αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου,
πλην του οικείου φόρου εισοδήματος, βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.
6.β. Εξαιρετικά για το έτος 2014, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, από 23.7.2012, υπογραφείσας
σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών
ΥΔΥ τα έτη 2011-2013, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2014.
6.γ. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2016 έως και 2020,
διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων
το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη
σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος
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παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
6.δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι
απαιτούμενοι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και ενέργειες των εμπλεκόμενων
φορέων για την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος
παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών
ΥΔΥ, οι διαδικασίες συλλογής δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών, οι
μηχανισμοί ελέγχου, οι ρήτρες ορθής λειτουργίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
6.ε. Από 1.1.2021 η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές
μεταφορές, ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315), όπως
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Ε.Κ.2338/16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 (L 354).
Παρατείνεται έως 31.12.2021 η διάρκεια ισχύος της από 17.12.2015 συμβάσεως
ΥΔΥ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.01.2021.
7. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών
σιδηροδρομικών μεταφορών το Δημόσιο δύναται να επιτρέπει εκχώρηση απαιτήσεων
των Παρόχων από τις συμβάσεις αυτές μέσω σύναψης ειδικότερων συμφωνιών
μεταξύ των Παρόχων, ως εκχωρητών, και το Δημόσιο, τον ΟΣΕ Α.Ε. ή τη ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε. ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς, όπως
μισθώματα από συμβάσεις μίσθωσης μονάδων τροχαίου υλικού ή αμοιβών για
παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού ή άλλων υπηρεσιών».
…
Άρθρο 67
Θέματα συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021, οι δημόσιες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παρέχουν συγκοινωνιακό έργο, δύνανται κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων, να προβαίνουν στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία
του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, με σκοπό την προμήθεια συσκευών διασφάλισης της συνεχούς
απολύμανσης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα των πάσης φύσεως μέσων
εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου, με δυνατότητα μεταφοράς επιβατών κατά τη
λειτουργία των συσκευών, καθώς και συσκευών απολύμανσης στην περίοδο εκτός
δρομολογίων των εσωτερικών επιφανειών των μέσων αυτών.
Για την ανάθεση της προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου προσκαλούνται τρεις
(3) τουλάχιστον υποψήφιοι προμηθευτές, οι οποίοι αποδεδειγμένα διαθέτουν
προϊόντα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να υποβάλλουν την
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προσφορά τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση.
Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και η επί ποινή
αποκλεισμού εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας εντός τριάντα (30) ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης. Κατά της απόφασης ανάθεσης δεν επιτρέπεται η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 362 του ν. 4412/2016, εφόσον η
σύμβαση δεν υπερβαίνει τα κατώτερα όρια της περ. α΄ του άρθρου 235 του
ν. 4412/2016.
…
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70
Αναστολή ισχύος για τα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4736/2020 (Α’
200), ανωτ. αριθ. 831)
Άρθρο 71
Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Πανεπιστημίου Πατρών
Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται
για τις ανάγκες καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και οι οποίες έχουν λήξει
από την 1η Μαρτίου 2021 ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 31η Μαρτίου 2021,
παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας και ως προς όλες τις συνέπειές τους, έως
τη σύναψη νέων συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών
πρόσληψης που ήδη διενεργούνται και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021 για
την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ τίθενται σε ισχύ εξήντα (60)
ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκτός του άρθρου 29, το οποίο τίθεται
σε ισχύ τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. To άρθρο 37 τίθεται σε ισχύ την 23η Μαΐου 2021.
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3. Οι λοιπές διατάξεις για τις οποίες δεν ορίζεται διαφορετικά ισχύουν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
----------.---------1180. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Β1.α/οικ.16349 της 16/18.3.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το
Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 1058)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
όπως 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 υπό στοιχεία 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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
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./04.03.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει.
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4. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για την προμήθεια κάθε αναγκαίου
υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, εμβολίων, μέσων ατομικής ή
συλλογικής
προστασίας,
ιατροτεχνολογικών
προϊόντων,
εξοπλισμού,
αντιδραστηρίων, των αποζημιώσεων για αναγκαστική ή μη διάθεση χώρων και
προσωπικού, αποζημιώσεων συνταξιούχων ιατρών κατ’ εφαρμογή το άρθρο 46 του
ν. 4753/2020, δράσεων ενημέρωσης, υπηρεσιών και λήψης κάθε άλλου
ενδεδειγμένου μέτρου προστασίας από τον κορωνοϊό (COVID-19).
5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του
ποσού των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις
πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την
υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του
Ε.Φ.1023-711-0000000 “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 στο υπό
στοιχείο 4 του προοιμίου της παρούσας) μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε
εκατομμυρίων (25.000.000,00 €) 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), όπως 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.
----------.--------1181. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Γ2α/οικ.16560 της 16/18.3.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία της χώρας» (Β’ 1060)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 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), όπως ισχύει.
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2. Το άρθρο 67 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).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143),
όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α’ 123), όπως ισχύει.
5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37), όπως ισχύει.
6. 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), όπως
ισχύει.
7. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32), όπως
ισχύει.
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
10. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ. Π. οικ. 64843/29-08-2018 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός
χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138),
όπως ισχύει.
11. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων: Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Γ.Ν. Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Γ.Ν. Αθηνών
«Η ΕΛΠΙΣ», Γ.Ν. Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.
Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», Γ.Ν. Αθηνών
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Γ.Ν.Ν. Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Γ.Ν. Παίδων
Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Γ. Ν.
Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ», Γ.Ν.
Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Γ.Ν. Κατερίνης, Γ. Ν. Πέλλας και Γ.Ν. Λασιθίου.
13. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 5ης/03-02-2021 (θέματα: 3ο Ε.Η.Δ., 25ο, 26ο και 27ο)
Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
14. Το από 25-1-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού Ν.Π.
15. Τις υπ’ αρ. 4436/27-01-2021 και 4892/01-02-2021 εισηγήσεις της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
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16. Τις υπ’ αρ. 6369/28-01-2021 και 8664/08-02-2021 εισηγήσεις της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
17. Την υπ’ αρ. 5509/01-02-2021 εισήγηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας.
18. Την υπ’ αρ. 4763/03-02-2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της 7ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
19. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 11617/23-02-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, καθώς σε
εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4764/2020 κατανέμονται σαράντα μια (41) θέσεις
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης, 2ης, 3ης και 7ης
Υγειονομικής Περιφέρειας, εκ των πεντακοσίων (500) που έχουν συσταθεί με το
άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή σαράντα μίας (41) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
ανά Νοσοκομείο, ειδικότητα και αριθμό, που συστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου
54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, προκειμένου στις θέσεις αυτές να διοριστούν ιατροί
που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4764/2020, ως εξής:
(Ακολουθεί Πίνακας)
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
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του
ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ Παίδων,
απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων
του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΝΝ απαιτείται και η συνδρομή των
προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), όπως ισχύει.
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1182. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/1715
της 16/18.3.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού σε Νοσοκομεία της
χώρας» (Β’ 1060)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 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), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143),
όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α’ 123), όπως ισχύει.
4. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37), όπως ισχύει.
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), όπως
ισχύει.
6. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32), όπως
ισχύει.
7. Το π. δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
9. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ. Π. οικ. 64843/29-08-2018 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός
χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138),
όπως ισχύει.
10. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων: Γ.Ν. Αθηνών
«ΛΑΪΚΟ», Γ. Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», Γ.Ν. Μεσσηνίας (οργανική μονάδα
έδρας ΚΑΛΑΜΑΤΑ), Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), Γ.Ν.
Ρεθύμνου.
11. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 138ης/17-12-2020 (θέμα 44ο) Συνεδρίασης του
ΚΕΣΥΠΕ.
12. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 5ης/03-02-2021 (θέματα: 3ο Ε.Η.Δ., 18ο, 20ο, 23ο και
24ο) Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
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13. Την υπ’ αρ. 58674/24-12-2020 εισήγηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Αττικής.
14. Το υπ’ αρ. 122/05-01-2021 έγγραφο του Γ. Ν. Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».
15. Την υπ’ αρ. 59443/07-12-2020 εισήγηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας.
16. Τις υπ’ αρ. 59134/24-11-2020, 59728/25-11-2020 και 1489/11-01-2021
εισηγήσεις της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
17. Την υπ’ αρ. 4763/03-02-2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της 7ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
18. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 12493/26-02-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς
κατανέμονται δεκατρείς (13) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και είκοσι επτά (27)
θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού σε Νοσοκομεία της Χώρας, εκ των πεντακοσίων
(500) θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και χιλίων (1000) θέσεων νοσηλευτικού
προσωπικού, αντίστοιχα, οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ανά Νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο,
ειδικότητα και αριθμό, που συστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.
4690/2020, όπως ισχύει, για την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των κλινών
νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ως εξής:
1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
(Ακολουθεί Πίνακας)
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
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν.
2071/1992, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), όπως ισχύει.
2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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(Ακολουθεί Πίνακας)
Ο κλάδος ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ περιλαμβάνει
τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών,
Νεκροτόμων –Σαβανωτών – Αποτεφρωτών.
Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την
απόφαση προκήρυξης αυτών.
Οι ανωτέρω είκοσι επτά (27) θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις
των αντίστοιχων 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), όπως ισχύει.
----------.---------1183. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αρ. απόφ.
ΦΓ10/13490 της 17/18.3.2021 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ.
2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε
Συμβούλιο) “Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου”
(Β΄ 3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου “Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
δικαστικό έτος 2020 – 2021” (Β΄ 4001), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία
ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
“Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος
2020 – 2021” (Β΄ 3374), όπως ισχύει» (Β΄ 1061)
Είχε εκδοθεί η όμοια απ. ΦΓ10/56734/2020 «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της υπ’ αρ. 2/24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε
Συμβούλιο) “Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου”
(Β’ 3004), της υπ’ αρ. 44406/15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου “Περί συγκροτήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020-2021” (Β’ 4001), όπως ισχύει, και της
υπ’ αρ. ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφασης του Προέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου “Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
δικαστικό έτος 2020-021” (Β’ 3374)» (Β΄ 5049), ανωτ. αριθ. 905.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 339 του ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για
την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127), που
αντικατέστησε το άρθρο 8 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ν.
4129/2013 - Α΄ 52).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΦΓ8/65456/24.9.2014 απόφασης της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού
Συνεδρίου» (Β΄ 3139).
3. Τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε
Συμβούλιο) της 24ης Ιουνίου 2020 και της υπ’ αρ. 18ης/15.7.2020 (Θέμα Γ’) Γενικής
Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δη την παρ. 11 αυτών,
σύμφωνα με τα οποία παρέχεται στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η
εξουσιοδότηση συμπλήρωσης ή μεταβολής της απόφασης της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συγκρότηση των Τμημάτων.
4. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 14ης/24.6.2020 (Θέμα Α’) Γενικής Συνεδρίασης της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Την ανάγκη να διεκπεραιώνεται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο ο προσυμβατικός
έλεγχος προμηθειών σχετικών με την καταπολέμηση της πανδημίας και την
προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
6. Τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων του Δευτέρου Τμήματος Άννας Λιγωμένου
και του Τετάρτου Τμήματος Κωνσταντίνου Κωστόπουλου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 2/24.6.2020 απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότηση του Τμήματος
Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β΄ 3004), την υπ’ αρ. 44406/15.7.2020
απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Τμημάτων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β΄ 4001), όπως
ισχύει, και την υπό στοιχεία ΦΓ10/40895/5.8.2020 απόφαση του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου «Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
το δικαστικό έτος 2020 - 2021» (Β’ 3374), όπως ισχύει και διαθέτουμε στο ΣΤ’
Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τους κάτωθι δικαστικούς λειτουργούς του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ως εξής:
1) από το Τέταρτο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την Πάρεδρο Χριστίνα
Κούνα,
2) από το Δεύτερο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Πάρεδρο Ευθύμιο
Καρβέλα, και
3) από το Τμήμα Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την Εισηγήτρια Ειρήνη
Λιάσκα.
Η ισχύς της απόφασης λήγει στις 1.5.2021 και οι ανωτέρω δικαστές επανέρχονται
αυτοδικαίως στα καθήκοντα τους στα Τμήματα.
----------.----------
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1184. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. οικ 31292 ΕΞ 2021 της 16/19.3.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 κοινής υπουργικής
απόφασης “Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών” (Β΄ 2726)» (Β’
1065)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) i. του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 69ΣΤ, του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
ii. της παρ. 1 του άρθρου 26 και της παρ. 1 του άρθρου 69Γ του ανωτέρω νόμου,
β) των άρθρων 75 έως και 90 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - (Α΄ 98),
δ) των άρθρων 38 έως και 40 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138),
ε) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287),
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133),
ζ) 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),
η) του π.δ. 25/2014 «Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων» (Α΄ 44),
θ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145),
ι) 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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
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3. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805).
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας ηλεκτρονικής
διακίνησης των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται
προς πληρωμή οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης.
6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 2/53983/0026/ 27-06-2019 (Β΄ 2726)
κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 2/84997/0026/13.12.2019 (Β’ 4565) όμοια απόφαση και την υπό
στοιχεία 139756 ΕΞ 2020/ 08-12-2020 (Β΄ 5497) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Επικρατείας, προκειμένου να
διενεργηθούν αναγκαίες προσαρμογές για την καλύτερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής
διακίνησης δικαιολογητικών, αποφασίζουμε:
Α) Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ηλεκτρονική
διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» (Β΄ 2726) ως εξής:
«2. Από 01-01-2021 στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όλοι οι φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης εκτός από:
α) τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
της ΑΑΔΕ που αποτελούν Ειδικούς Φορείς στον προϋπολογισμό τους, τις ΔΥΕΕ του
Υπουργείου Οικονομικών στις Νομαρχίες και στους Νομούς, τους Δευτερεύοντες
Διατάκτες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την Προεδρία της Δημοκρατίας και το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας από
01-01-2022,
β) τις υπηρεσίες του εξωτερικού όλων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης μέχρι
την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών».
Β) Στο άρθρο 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι εξής
παράγραφοι:
«3. Δικαιολογητικά δαπανών αποκατάστασης Παγίων Προκαταβολών των
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
διακινούνται μέχρι την 31.12.2021 εκτός της ηλεκτρονικής διακίνησης
δικαιολογητικών της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση
έκδοσης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις οικονομικές υπηρεσίες των
ανωτέρω υπουργείων.
4. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν με
Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2020
68

διακινούνται μέχρι την 31.12.2021 εκτός της ηλεκτρονικής
δικαιολογητικών της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

διακίνησης

5. Τα δικαιολογητικά των δαπανών που ανάγονται στις καταπτώσεις των εγγυήσεων
του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες και τους εξομοιούμενους με αυτές
φορείς, διακινούνται έως την 31.12.2021 εκτός της ηλεκτρονικής διακίνησης
δικαιολογητικών της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Όπου κατά τα ανωτέρω προβλέπεται η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Δικαιολογητικών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαζουσών συνθηκών εργασίας λόγω
πανδημίας covid-19 που εμποδίζουν την άμεση εφαρμογή της, δύναται έως 31-122021 η διακίνηση δικαιολογητικών να πραγματοποιείται εκτός αυτής. Στις
περιπτώσεις αυτές οι αρμοδιότητες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των
άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 εξακολουθούν να ασκούνται από τις
οικονομικές υπηρεσίες των φορέων κεντρικής διοίκησης, οι οποίες ορίζουν ενιαίο
τρόπο αποστολής των δικαιολογητικών για κάθε μία από τις αποστέλλουσες
υπηρεσίες του οικείου φορέα. Από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου εξαιρούνται
οι δαπάνες των υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 6».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1185. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 11956/369 της 18/19.3.2021 «Μέτρα
στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών» (Β’ 1067)
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).
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
69

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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 υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει.
16. Την υπ’ αρ. οικ. 3419/174/29-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Την ανάγκη στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, οι οποίοι είτε
εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος
ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις, 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 το ποσό του ποσού των
δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €), 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:
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Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
είναι οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:
α) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄
Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών
(ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄
(ΕΜΦ).
β) Τα ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α’ 205), που
είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
γ) Οι προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου με άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι
καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
δ) Οι δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του
άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) για το έτος 2020.
ε) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών οι οποίοι
ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90-95 του Κεφ. ΙΓ΄ της
υπουργικής απόφασης 55575/Ι.479/1965 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
διατάξεως Κανονισμών Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως
εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β’ 816), όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4331/2015 «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων»
(Α’ 69) και με την υπό στοιχεία Φ.11321/31042/1232/2016 (Β’ 3196) απόφαση
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και
πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά τη δημοσίευση της
παρούσας.
στ) Οι Αναβάτες Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου που διαθέτουν άδεια άσκησης
επαγγέλματος από την Φίλιππο Ένωση Ελλάδας.
ζ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός
εργοδοτών - φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό
Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1
του άρθρου 14 της υπουργικής απόφασης με υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-92019 (Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης στον e - ΕΦΚΑ κατά το
χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως και 31-12-2020.
η) Οι πωλητές υπαίθριου εμπορίου, πλην αδειούχων πωλητών λαϊκών αγορών
στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, των οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε
αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, εφόσον προσκομίσουν τη βεβαίωση
δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας του άρθρου 38 του ν.
4497/2017 για το έτος 2020.
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θ) Οι διανομείς του περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ», οι οποίοι αμείβονται με
παραστατικά αμειβόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) και για τους οποίους έχουν
αποδοθεί ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ για το έτος 2020.
ι) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής
Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους που είναι υπόχρεοι καταβολής
εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
Άρθρο 2
Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
Τα πρόσωπα του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο του 2021 εφόσον:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη
διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση
ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα,
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 3
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
του άρθρου 2, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά
λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη
χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ανά
μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του
ειδικού
μηχανισμού
στήριξης
των
εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους
στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
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.
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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 Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε
ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα
πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το
πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το
ΑΦΜ τους.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την
εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται.
Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της
καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό
της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης
στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της
Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό
Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με
το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.),
σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η
Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους
προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους
πληρωμές προς 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 Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση
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του
λογαριασμού
με
IBAN
GR7101000230000000000200211
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

και

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα
έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη
πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής
της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι
συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι
υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση
του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης
(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.----------
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1186. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 31414 /Z1 της 18/19.3.2021 «Καθορισμός της
διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των
Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής
δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΥΔΟΞΟΣ” για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 1068)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περ. ιβ’ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155).
8. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805).
10. Την υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός
προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών
συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β΄ 2433).
11. Την υπό στοιχεία 20877/Ζ1/23.02.2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των
προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 722).
12. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/133/25156/Β1/03-03-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
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σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν
στη χώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποιείται με κατ’ οίκον διανομή
αυτών κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 125766/
Ζ1/28.7.2016 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και
δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και
Α.Ε.Α.» (Β΄ 2433).
2. Η διαδικασία διανομής της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με
επιμέλεια των εκδοτικών οίκων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και διαθέτουν την εξουσία διανομής διδακτικού
συγγράμματος ή την άδεια εκμετάλλευσής του, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών της
επιλογής τους ή/και με δικά τους μέσα. Το κόστος μεταφοράς για την κατ’ οίκον
διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους φοιτητές βαρύνει
αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.
3. Η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων άρχεται
της επομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων επιλογής
διδακτικών συγγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και
ολοκληρώνεται το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021. Η προθεσμία της
παρούσας απόφασης δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση μόνο μία φορά.
Άρθρο 2
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας, οι δικαιούχοι προπτυχιακοί
φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας καλούνται να προβούν σε υποβολή
δήλωσης για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ»
κατά τις ημερομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).
2. Κατά την υποβολή δήλωσης της παρ. 1, έχουν επίσης δικαίωμα επιλογής
διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
αποκλειστικά όσοι φοιτητές ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Φοιτητές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στα οικεία Τμήματα Υποδοχής ύστερα από
μετεγγραφή ή μετακίνηση ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και οι οποίοι δεν
προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
β. Φοιτητές ειδικών κατηγοριών (διακριθέντες αθλητές, εισακτέοι στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητές με σοβαρές παθήσεις (5%), κ.α.), οι οποίοι δεν
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συμπεριλήφθηκαν στην συμπληρωματική περίοδο δηλώσεων για την επιλογή
διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά
το διάστημα 22.12.2020 έως 30.12.2020.
γ. Φοιτητές που με δική τους υπαιτιότητα δεν προέβησαν σε δήλωση για την επιλογή
διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά
το διάστημα 5.11.2020 έως 22.11.2020.
δ. Φοιτητές που είχαν προβεί σε δήλωση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων
χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν παρέλαβαν το σύνολο
των συγγραμμάτων, μόνο για όσα συγγράμματα δεν παρέλαβαν για οποιονδήποτε
λόγο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από τους φοιτητές των ανωτέρω
κατηγοριών, είναι η προηγηθείσα δήλωση των αντίστοιχων μαθημάτων στη
Γραμματεία του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κατά το χειμερινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι φοιτητές των ανωτέρω κατηγοριών, οι οποίοι
έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021,
διατηρούν, κατ’ εξαίρεση, για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, το δικαίωμα επιλογής
συγγραμμάτων και για τα μαθήματα αυτά. Διευκρινίζεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος
σύμπτωσης μεταξύ των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021 και των δηλώσεων επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.
3. Οι δικαιούχοι φοιτητές κατά την υποβολή της δήλωσης των παρ. 1 και 2 οφείλουν
να συμπληρώσουν επιπλέον τα απαιτούμενα στοιχεία στην καρτέλα «Υποχρεωτική
Δήλωση Διεύθυνσης», προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, οι
φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν τον τόπο στον οποίον επιθυμούν να
πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων (τόπος
παράδοσης), και συγκεκριμένα Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, Περιοχή,
Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης. Κύπριοι
φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν πιθανόν στην Κύπρο κατά την περίοδο του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δηλώνουν ως τόπο παράδοσης, αυτόν
που επιθυμούν να παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα, καθώς η κατ’ οίκον
διανομή αφορά τόσο στην ελληνική επικράτεια, όσο και στην Κύπρο.
4. Οι δικαιούχοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., μετά τη συμπλήρωση της
«Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», οφείλουν να παράσχουν τη συγκατάθεσή
τους, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4624/2019 (Α΄137), για την τήρηση, συλλογή
και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από κάθε εμπλεκόμενο φορέα στη
διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, με σκοπό αποκλειστικά την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης και έως την αποπεράτωση της διαδικασίας ,η
οποία ορίζεται σε αυτήν.
5. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος, κάθε
φοιτητής λαμβάνει άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό (PIN), τον
οποίο είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει και να χρησιμοποιήσει μόνο για όσα
συγγράμματα διανεμηθούν απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους με δικά τους μέσα.
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Άρθρο 3
1. Τα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων του προηγούμενου άρθρου, παρέχονται μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», στους εκδοτικούς οίκους, καθώς και τις εταιρείες
διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες έχουν αναλάβει την
υλοποίηση της διαδικασίας της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων.
Η παροχή πρόσβασης στα αναγκαία στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών
πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας απόφασης,
ήτοι την κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους δικαιούχους
φοιτητές.
2. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
δικαιούχων φοιτητών, για σκοπό άλλον από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα
απόφαση, απαγορεύεται ρητώς τόσο από τους εκδοτικούς οίκους, όσο και από τις
εταιρείες διαχείρισης εμπορευμάτων και ταχυμεταφορών, οι οποίες εμπλέκονται στη
διαδικασία διανομής αυτών. Αντίστοιχα, η τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων των φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
κατ’ οίκον παράδοσης, απαγορεύεται ρητώς, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της
παρούσας, ενώ η τήρηση και συλλογή αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών συνολικά.
3. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ότι η συλλογή,
τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και τυχόν
παράβαση αυτής επισύρει ποινικές ευθύνες και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του ν. 4624/2019 (Α΄137) και του
άρθρου 83 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).
Άρθρο 4
1. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες διεξάγουν την κατ’ οίκον διανομή
επιλέγονται αποκλειστικά με ευθύνη των εκδοτικών οίκων και έχουν υποχρέωση να
παραδώσουν τα δηλωμένα συγγράμματα στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές
των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας στον τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης»
στην «Υποχρεωτική Δήλωση Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Οι εκδοτικοί οίκοι έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τη διαδικασία
διανομής και να συνεργάζονται με κάθε πρόσφορο μέσο, τόσο με τις εταιρείες
διαχείρισης εμπορευμάτων όσο και με τις εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες έχει
ανατεθεί η υλοποίηση της κατ’ οίκον διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων.
Αντίστοιχα, οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παράσχουν κάθε αναγκαία πληροφορία
και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό προς το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ
Α.Ε.), σε περίπτωση που ζητηθεί σχετικά με τη διαδικασία διανομής των διδακτικών
συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
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3. Στην περίπτωση που η διανομή συγγράμματος γίνεται με ίδια μέσα του εκδοτικού
οίκου, ο εκδοτικός οίκος έχει υποχρέωση να παραδώσει το δηλωμένο σύγγραμμα
στους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας στον
τόπο που έχει οριστεί ως «τόπος παράδοσης» στην «Υποχρεωτική Δήλωση
Διεύθυνσης» του άρθρου 2 της παρούσας. Κατά την παράδοση του συγγράμματος, ο
εκδοτικός οίκος θα πρέπει να καταγράψει την ημέρα και ώρα παράδοσης του
συγγράμματος καθώς και τον κωδικό (PIN) του φοιτητή. Σε περίπτωση που τα
ανωτέρω στοιχεία είναι ελλιπή ή λανθασμένα δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωση του
συγγράμματος.
Άρθρο 5
Μετά την ολοκλήρωση της διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων, οι εκδοτικοί
οίκοι οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, συγκεντρωτική λίστα, σε ψηφιακή μορφή, με τα στοιχεία των
παραδόσεων, τις οποίες πραγματοποίησαν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Η λίστα
θα περιλαμβάνει ,κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα πεδία: Κωδικός μοναδικής επιλογής,
Κωδικός Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, Τίτλος
Συγγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Εύδοξος, ISBN Συγγράμματος, Κωδικός
Εκδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Κωδικός Φοιτητή στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επώνυμο
Φοιτητή/Φοιτήτριας, Επωνυμία Εταιρείας ταχυμεταφορών που πραγματοποίησε την
παράδοση κατ’ οίκον, Κωδικός αποστολής ταχυμεταφοράς (voucher no) του δέματος
το οποίο εστάλη σε κάθε δικαιούχο φοιτητή/Κωδικός PIN Φοιτητή, Ημερομηνία και
Ώρα Παράδοσης (για την περίπτωση διανομής με ίδια μέσα).
Άρθρο 6
Έναν (1) μήνα μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των συγκεντρωτικών
λιστών του άρθρου 5, συντάσσονται, βάσει των στοιχείων του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», συγκεντρωτικές οικονομικές καταστάσεις. Με ευθύνη
των δικαιούχων εκδοτών αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία, προκειμένου,
σύμφωνα με το προβλεπόμενο διαθέσιμο ποσό, να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό
ένταλμα.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση ισχύει αποκλειστικά για τη διανομή των διδακτικών
συγγραμμάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και έως
την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των εκδοτικών οίκων για τα
διανεμηθέντα διδακτικά συγγράμματα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην
παρούσα απόφαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016
κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν
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προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.» (Β΄
2433), η οποία εξακολουθεί και ισχύει.
----------.----------1187. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓOY, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟY ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1057 της 18/19.3.2021
«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)
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. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 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).
11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
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13. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
14. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 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 Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
15. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
16. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
17. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 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).
18. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας καθώς και των
προϋποθέσεων καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων και
λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία Α.1030/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 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).
19. Την από 11.03.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
20. Την υπό στοιχεία οικ. 2/2837/ΔΠΓΚ/22.01.2021 εισήγηση του Α’ Τμήματος της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν είναι εκ των
προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά,
και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για
δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές
Κρατικές Δαπάνες» προς τους ΑΛΕ από τους οποίους θα διενεργηθεί η πληρωμή, οι
οποίοι είναι:
α) ο ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς
νομική προσωπικότητα» για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και
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β) ο ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς
σκοπούς» για δικαιούχους νομικά πρόσωπα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι
προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης που δικαιούνται οι
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων
ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν για τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2021 «βασικό αντάλλαγμα», κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Δικαιούχος: Η επιχείρηση εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet),
εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δικαιούται αποζημίωσης καθώς δεν
εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ’
επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ως δικαιούχοι λογίζονται οι
κληρονόμοι αυτού με τις υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου
2 της υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Καταστηματάρχης: Η επιχείρηση που συνάπτει με δικαιούχο σύμβαση για χρήση
ενός καταστήματος.
3. Κατάστημα: ο χώρος εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού
κέντρου ή εκπτωτικού χωριού, του οποίου η χρήση παραχωρείται από τον δικαιούχο
στον καταστηματάρχη κατόπιν συμφωνίας.
4. Βασικό αντάλλαγμα: Το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο δικαιούχος για την
παραχώρηση της χρήσης του συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός
εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας» και της «Δήλωσης Covid»
1. Ο δικαιούχος είσπραξης του ποσού της αποζημίωσης που δεν εισπράττει βασικό
αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ’ επιταγή του νόμου
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19,
προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις, υποβάλλει κατ’ εξαίρεση και μόνο για την εφαρμογή της παρούσας, αρχική
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και στη
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συνέχεια «Δήλωση Covid», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ
1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.
2. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης
ακίνητης περιουσίας οι δικαιούχοι καταχωρούν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του
δικαιούχου, ήτοι της επιχείρησης εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet),
εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του
καταστηματάρχη, ήτοι της επιχείρησης που έχει συνάψει σύμβαση για χρήση ενός
συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή
εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.
γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Είδος Μίσθωσης» επιλέγεται
«Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης καταστήματος εντός εμπορικού
κέντρου» και ως «Στοιχεία Συμφωνητικού» τα στοιχεία της σύμβασης που έχει
υπογραφεί μεταξύ δικαιούχου και καταστηματάρχη.
δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπληρώνονται τα στοιχεία του
καταστήματος.
ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» συμπληρώνεται το ποσό του μηνιαίου
«βασικού ανταλλάγματος» που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παραχώρηση της
χρήσης του καταστήματος.
3. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Covid», οι δικαιούχοι πρέπει
να επιλέγουν το πεδίο «Χρήση μισθίου - Επαγγελματική στέγη».
4. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων δεν μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο
της εν ισχύ σύμβασης και δεν λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό του
εισοδήματος που αποκτάται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
5. Στην περίπτωση που δικαιούχος φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα, έχει αποβιώσει, για την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης από
τους κληρονόμους του, τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα οριζόμενα στο άρθρο 3
της υπό στοιχεία Α.1030/2021 (Β’ 702) κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους
Για τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους καθώς
και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών.
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Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1188. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1055 της
18/19.3.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020
(Α’ 76)» (Β’ 1070)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 227).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων»
(Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»
(Α’ 6).
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012,
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), όπως ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
14. Την υπό στοιχεία Α. 1256/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5206).
15. Την υπό στοιχεία Α. 1279/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5638).
16. Την υπό στοιχεία Α. 1014/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 286).
17. Την 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
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αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 726).
18. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
19. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
20. 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 Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα,
ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια
είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής,
είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου
άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από
14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Η εν λόγω δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης
τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020
(Β’ 5206), Α. 1279/2020 (Β’ 5638), Α. 1014/2021 (Β’ 286) και Α. 1028/2021
(Β’ 726) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν.
4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ)
στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
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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.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.---------1189. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1056 της
18/19.3.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄
76)» (Β’ 1071)
(Η άνω απ. αντικαταστάθηκε, στο σύνολό της, από την υ.α. Α. 1071/2021
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικατάσταση της υπό
στοιχεία Α.1056/ 18-3-2021 (Β’1071) απόφαση» (Β΄ 1201), κατωτ. αριθ. 1211,
από τη δημοσίευση αυτής και σύμφωνα με την παρ. 3 αυτής, η οποία προστέθηκε
με τη διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 1513 /15.4.2021).
----------.---------1190. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟY ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1058 της 18/19.3.2021
«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)
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Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει μετά και την
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242).
2. Την παρ. 9 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄
83), όπως η πρώτη προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (A’
227).
3. Τα άρθρα 39, 43Α, 67 και 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
4. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄ 90).
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, 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).
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 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
14. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή 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
Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του
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Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
16. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
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), όπως ισχύει.
18. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 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).
19. Την υπό στοιχεία Α.1251/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο
2020» (Β΄ 5204), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1047/2021 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 898) και ισχύει.
20. Την υπό στοιχεία Α.1274/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο
2020» (Β΄ 5577), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1048./2021 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 898) και ισχύει.
21. Την υπό στοιχεία Α.1025/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού
μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021» (Β΄ 538).
22. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για
τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών/δικαιούχων εκμετάλλευσης περιπτέρου ή
κυλικείου, από τη μη είσπραξη ανταλλάγματος/μισθώματος από την εκμίσθωση/
παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου
κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.
23. Την από 11.3.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
24. Την υπό στοιχεία οικ. 2/583/ΔΠΓΚ/08.01.2021 εισήγηση του Α’ Τμήματος της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, η
παρούσα απόφαση προκαλεί δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που
δεν είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά, και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ
2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 1023-71189

0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» προς τον ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές
μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» από τον
οποίο θα διενεργηθεί η πληρωμή, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι
προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος/
μισθώματος που λαμβάνουν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν/παραχωρούν κατόπιν συμβάσεως
το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Το φυσικό πρόσωπο που εκμισθώνει/ παραχωρεί σε άλλο
πρόσωπο, τον εκμεταλλευτή α) το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ή β) το
δικαίωμα εκμετάλλευσης κυλικείου.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ως δικαιούχοι λογίζονται οι κληρονόμοι
αυτού με τις υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία Α.1003/2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που
αποκτά κατόπιν συμβάσεως με τον δικαιούχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου
ή κυλικείου έναντι ανταλλάγματος/μισθώματος.
3. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ/ΜΙΣΘΩΜΑ: Το ποσό που λαμβάνει ο δικαιούχος σε μηνιαία
βάση και κατόπιν συμβάσεως με τον εκμεταλλευτή για την εκμίσθωση/ παραχώρηση
της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου-κυλικείου.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας» και της «Δήλωσης Covid»
1. Ο δικαιούχος είσπραξης ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του
ανταλλάγματος/μισθώματος, που λαμβάνει για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της
χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου, προκειμένου να
τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις,
υποβάλλει κατ’ εξαίρεση και μόνο για την εφαρμογή της παρούσας, αρχική «Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και στη συνέχεια
«Δήλωση Covid», για την μεταβολή του ποσού του ανταλλάγματος/ μισθώματος για
την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου
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ή κυλικείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579)
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.
2. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» οι δικαιούχοι καταχωρούν, ανά πεδίο, τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του
δικαιούχου, που από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής εισπράττει μειωμένο
αντάλλαγμα/μίσθωμα κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του
εκμεταλλευτή.
γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Είδος Μίσθωσης» επιλέγεται η
«Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» ή η « Παραχώρηση
χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου», κατά περίπτωση και ως «Στοιχεία
Συμφωνητικού» τα στοιχεία της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ δικαιούχου και
εκμεταλλευτή.
δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπληρώνονται τα στοιχεία του
περίπτερου ή του κυλικείου, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση
μεταξύ του δικαιούχου και του εκμεταλλευτή.
ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» συμπληρώνεται το ποσό του μηνιαίου
ανταλλάγματος/μισθώματος.
3. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Covid», οι δικαιούχοι πρέπει
να επιλέγουν το πεδίο «Χρήση μίσθιου - Επαγγελματική στέγη».
4. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων δεν μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο
της εν ισχύ σύμβασης/συμφωνίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό
του εισοδήματος που αποκτάται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
5. Στην περίπτωση που δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει αποβιώσει, για την
είσπραξη του ως άνω ποσού από κληρονόμους του δικαιούχου, τυγχάνουν ανάλογης
εφαρμογής τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους
Για τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους καθώς
και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινής
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών.
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Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1191. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. 114021 της 11/19.3.2021 «Καθορισμός του πλαισίου,
όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες» (Β΄
1075)
Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Το άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
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 άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»,
όπως ισχύει μετά την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 11).
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143) και ιδίως την περ. ιβ΄ του άρθρου 20 και το άρθρο 77.
6. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
7. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας κ.α.» (Α΄ 148).
8. Τον ν. 2725/1999 (Α΄ 121).
9. Της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), όπως ισχύει μετά και την
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4764/2020(Α΄ 256).
Β.
1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’
155).
4. 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
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019 (Β΄ 3099) κοινή απόφαση
των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.
9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/2019 (Β΄ 3051) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο.
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
12. Το υπ’ αρ. 111876/18.3.2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού με το οποίο απεστάλη η παρούσα στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων προκειμένου να εκφράσει έγγραφη γνώμη.
13. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19.03.2021 γνώμη της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων.
14. Την υπ’ αρ. 104031/12.3.2021 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
(πλήθος δικαιούχων, κέρδη από τη φορολόγηση του στοιχήματος).
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον
προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα
1021-203, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού χρηματοδότησης, τις
κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών ομάδων, τη βάση, τον τρόπο, τις
προϋποθέσεις, τον φορέα, την αρμόδια υπηρεσία, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο
καταβολής, τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς
και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στη
διανομή του ποσού χρηματοδότησης και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου
79 του ν. 4764/2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός
«1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του αρ. 79
του ν. 4764/2020, δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2
του άρ. 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266), σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις
για την καταβολή της χρηματοδότησης στις αθλητικές ομάδες.
2. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής
τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του αρ. 51 του ν. 2725/1999. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α.
καταθέτουν αντίγραφο του απολογισμού τους στην Διεύθυνση Επαγγελματικού
Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.
3. Από το ποσό που θα εισπράττουν οι αθλητικές ομάδες, από τον νέο τρόπο
φορολογίας των τυχερών παιγνίων, με τον τρόπο και τα κριτήρια που κατωτέρω
καθορίζονται, ποσοστό ύψους τουλάχιστον 50% θα πρέπει να διατίθεται για την
ανάπτυξη των φυτωρίων τους (προπονητές ακαδημιών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων, έξοδα αγώνων, μετακινήσεις, αθλητικό υλικό και άλλες δαπάνες
ακαδημιών και φυτωρίων), για την συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και
ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, που χρησιμοποιούν για τους
σκοπούς των αθλημάτων που καλλιεργούν (αγώνες, προπονήσεις, αναπτυξιακά
τμήματα κ.λπ.), σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τους ιδιοκτήτες των
εγκαταστάσεων αυτών. Προκειμένου να ελέγχεται η ορθή χρήση της
χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλα τα
παραστατικά που αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Σε περίπτωση που
δικαιούχος δεν είναι υπόχρεος κατάρτισης απολογισμού και ανάρτησης στην
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καταθέτει, αντί αυτού, Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του,
στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος διάθεσης του ποσού από την αθλητική
ομάδα και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά.»
4. Ειδικά αναφορικά με την προκαταβολή που θα γίνει, για το τρέχον έτος, ορίζεται
ρητά ότι εξαιρείται από τις ρυθμίσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και θεωρείται
ως ενίσχυση των αθλητικών ομάδων που επλήγησαν από την πανδημία.
Το άρθρο 1 διαμορφώθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριθμ. 620241 της 21/21.12.2021 «Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού “Καθορισμός του πλαισίου, όροι,
προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν.
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4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες” (Β’
1075)» (Β΄ 6056).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Δικαιούχος:
«Η επαγγελματική αθλητική ομάδα (Α.Α.Ε.) και το αθλητικό σωματείο που φέρει
ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γ.Γ.Α. και έχει
εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, καθώς και
οι Εθνικές Ομάδες».
«2. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής
τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του αρ. 51 του ν. 2725/1999. Ο έλεγχος των
δικαιολογητικών που αναρτούν οι αθλητικές ομάδες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γίνεται από
τον Φορέα της παρ. 7 του αρ. 51 του ν. 2725/1999».
Οι μέσα σε «» παρ. διαμορφώθηκαν ως άνω από την απ. Υπουργών
Οικονομικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριθμ. 620241 της 21/21.12.2021
«Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού
“Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της
προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις
δικαιούχες αθλητικές ομάδες” (Β’ 1075)» (Β΄ 6056).
Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του
άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ.
Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των
αθλητικών σωματείων στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο
«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση»,
που τηρείται στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. και η ολοκλήρωση της εγγραφής τους σ’ αυτό.
Αναφορικά με τις ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, ως εγγραφή ορίζεται η κατάθεση στην αρμόδια
υπηρεσία της Γ.Γ.Α. των δικαιολογητικών που κατωτέρω ορίζονται και η εγγραφή
τους στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της
Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην
Γ.Γ.Α.
Η λέξη «αίτηση» διαγράφηκε, ενώ η λέξη «καταχώριση» αντικαταστάθηκε με
την λέξη «εγγραφή» από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και
Αθλητισμού Αριθμ. 620241 της 21/21.12.2021 «Συμπλήρωση - τροποποίηση της
υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού και Αθλητισμού “Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις,
κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες” (Β’ 1075)» (Β΄ 6056)
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Ποσό χρηματοδότησης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων
που προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας.
Δελτίο: Για τα παίγνια που διεξάγονται με στήλες, ως "δελτίο" θεωρείται ένα ή
περισσότερα στοιχήματα που υποβάλλονται από τον παίκτη στο ίδιο χρονικό σημείο.
Άρθρο 3
Τρόπος κατανομής του ποσού από την φορολογία των κερδών
Ειδικά για το 2021, έτος πανδημικής κρίσης, το ποσοστό επί του ποσού της αύξησης
των εσόδων από τη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών του άρθρου 79 του ν.
4764/2020 που θα διατεθεί στη Γ.Γ.Α., ορίζεται στο 60%, ενώ στην συνέχεια σε
τουλάχιστον 50%.
«Το ποσό που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της
χρηματοδότησης που θα διατεθεί στη Γ.Γ.Α. ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί της
εκτιμώμενης αύξησης του ποσού από τη φορολογία των τυχερών παιχνιδιών του
άρθρου 79 του ν. 4764/2020 που εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων
1150489001 «Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια», για τα έτη
2021 και 2022 σε σχέση με το έτος 2020.
Για την καταβολή προκαταβολών η εκτίμηση της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των
104.00.00,00€ και για τα δύο έτη».
Η μέσα σε «» παρ. προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού
και Αθλητισμού Αριθμ. 620241 της 21/21.12.2021 «Συμπλήρωση - τροποποίηση
της υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Πολιτισμού και Αθλητισμού “Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις,
κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες” (Β’ 1075)» (Β΄ 6056) .
Άρθρο 4
Δικαιούχοι χρηματοδότησης - Προϋποθέσεις
1) Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι αθλητικές ομάδες, οι επαγγελματικές και
εκείνες οι ερασιτεχνικές που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση
αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) και έχουν εγγραφεί
στο ηλεκτρονικό Μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.
2) Οι δικαιούχοι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, της χρηματοδότησης από την
φορολογία των κερδών τυχερών παιγνίων οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN,
Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβάλλεται το ποσό της χρηματοδότησης.
3) Στη Γ.Γ.Α. δημιουργείται Μητρώο ΑΑΕ και ΤΑΑ, στο οποίο θα πρέπει οι
επαγγελματικές ομάδες (ΑΑΕ) να εγγραφούν καταχωρώντας τα στοιχεία τους.
Ειδικότερα, οι ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα
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Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και
Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στη Γ.Γ.Α. τα εξής δικαιολογητικά:
α) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους.
β) βεβαίωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ισχύει μόνο για τις ΑΑΕ)
γ) επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση
του Δ.Σ. και η νόμιμη εκπροσώπηση του δικαιούχου,
δ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΙΒΑΝ σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος,
του δικαιούχου και ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού,
ε) βεβαίωση εκτυπωμένη από το taxis από την οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ του
δικαιούχου.
4) Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος
είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο η αθλητική ομάδα να είναι υποχρεωτικά
αποκλειστικός δικαιούχος.
5) «Για να εισπράξουν οι αθλητικές ομάδες που είναι δικαιούχοι της
χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ισόποσα της χρηματοδότησης
έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και
εισιτήρια (απλά και διαρκείας). Η προϋπόθεση αυτή ελέγχεται κατά την διαδικασία
της εκκαθάρισης. Τα χρήματα που λαμβάνουν σε ένα οικονομικό έτος, ελέγχονται
στον απολογισμό του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από
τις ανωτέρω πηγές, είναι μικρότερο από το ποσό της παρούσας χρηματοδότησης που
δικαιούνται και εισέπραξαν, θα εισπράττουν από την χρηματοδότηση έως του ποσού
των εσόδων τους. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται κατά την εκκαθάριση, το ποσό
που τυχόν έλαβαν, κατά το υπερβάλλον, θα συμψηφίζεται με επόμενη καταβολή.».
Η παρ. 5 διορθώθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού
και Αθλητισμού Αριθμ. 620241 της 21/21.12.2021 «Συμπλήρωση - τροποποίηση
της υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Πολιτισμού και Αθλητισμού “Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις,
κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες” (Β’ 1075)» (Β΄ 6056).
Άρθρο 5
Διανεμόμενο Ποσό
«1) Το ποσό που θα λαμβάνει η Γ.Γ.Α. από την ως άνω φορολογία, θα κατανέμεται
ισόποσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό κατά ποσοστό 50% εις
έκαστο.
2) Στον Επαγγελματικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού γίνεται ως
εξής:
i. Α’ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου - Super League ή, όπως
αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 50% και έως του ποσού των 22.000.000 ευρώ.
Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.
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ii. Α2 Επαγγελματική Κατηγορία - Super League 2 ή, όπως αλλιώς αυτή θα
ονομάζεται, ποσοστό 17% και έως του ποσού των 8.500.000 ευρώ. Το ποσό θα
κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.
iii. Α1 Ανδρών Μπάσκετ - Basket League ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται,
ποσοστό 15% και έως του ποσού των 7.500.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται
ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.
iv. Α1 Ανδρών Βόλεϋ - Volley League ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό
8% και έως του ποσού των 4.000.000 ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες
τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.
v. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις: Αναφορικά με την συμμετοχή των δικαιούχων στις
Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, θα κατανέμεται ποσοστό 10% και έως του ποσού των
7.500.000 ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές
ομάδες και τα κριτήρια κατανομής, θα καθορισθούν με νέα κοινή υπουργική
απόφαση.
3) Στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού γίνεται ως
εξής:
i. Α1 Ποδοσφαίρου Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και
έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ.
ii. Α1 Γυναικών Μπάσκετ ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως
του ποσού των 1.500.000 ευρώ.
iii. Α1 Βόλεϋ Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως
του ποσού των 1.500.000 ευρώ.
iv. Α1 Πόλο Ανδρών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3,5% και έως
του ποσού των 1.700.000 ευρώ.
v. Α1 Πόλο Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και έως του
ποσού των 1.500.000 ευρώ.
vi. Α1 Χάντμπολ Ανδρών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3,5% και
έως του ποσού των 1.700.000 ευρώ.
vii. Α1 Χάντμπολ Γυναικών ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσοστό 3% και
έως του ποσού των 1.500.000 ευρώ.
viii.. Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή, όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται,
ποσοστό 1,5% και έως του ποσού των 700.000 ευρώ.
ix. Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών ή, όπως αλλιώς αυτή θα
ονομάζεται, ποσοστό 2,5% και έως του ποσού του 1.250.000 ευρώ.
Προκειμένου να λάβει κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου το πλήρες ποσό
που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων.
Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία
98

θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που
συμμετέχουν (πχ. Εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού
που της αναλογεί). Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, θα κατανέμεται
ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.
x. Λοιπά ερασιτεχνικά σωματεία, ποσοστό 35% και έως του ποσού των 17.500.000
ευρώ. Το ποσό θα κατανέμεται αναλογικά στα ερασιτεχνικά σωματεία, ως εξής:
1. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο που
είναι δικαιούχος, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:
- Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία
έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ). [50 μονάδες για κάθε άθλημα]
- Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25
μονάδες για κάθε προπονητή]
- Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι
δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην
ΓΓΑ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους
πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή [1 μονάδα για κάθε αθλητή]
- Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του
σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών
Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) 0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων].
2. Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων
σωματείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που
αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας
μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα
πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες εκάστου σωματείου, ώστε να προκύψει το συνολικό
ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο.
3. Ειδικά ως προς την προκαταβολή που θα καταβληθεί στα ερασιτεχνικά σωματεία
με βάση την παρ. 8 του παρόντος, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει
κάθε αθλητικό σωματείο, θα λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων εξακοσίων
ευρώ (1.600,00€).
x. Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις: Αναφορικά με την συμμετοχή των δικαιούχων στις
Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις, θα κατανέμεται ποσοστό 9% και έως του ποσού των
4.500.000 ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές
ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον
κάτωθι τρόπο:
1. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται
σε τρεις (3) κατηγορίες:
Α. 1η κατηγορία αυτές στις οποίες συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε
αθλήματος (Champions’ League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κ.λπ.).
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Β. 2η κατηγορία αποτελούν τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Europa Cup, Κύπελλο
Κυπελλούχων κ.λπ.)
Γ. 3η κατηγορία αποτελούν λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2. Με την συμμετοχή της, κάθε αθλητική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα
λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες:
Α. στην ως άνω 1η κατηγορία: 10 μονάδες
Β. στην ως άνω 2η κατηγορία: 08 μονάδες
Γ. στην ως άνω 3η κατηγορία: 06 μονάδες
Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και έναν
εκπρόσωπο κατατάσσονται στην 3η ως άνω κατηγορία.
3. Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει κάθε αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως
διοργάνωσης, συγκεντρώνει ακόμα μία (01) μονάδα.
4. Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογίζεται το ποσό
που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη
κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των ομάδων, θα
διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει
από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει
ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να
προκύψει το ποσό που δικαιούται.
5. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους, θα καταβάλλεται ποσό «έναντι» σε κάθε αθλητική
ομάδα, ανάλογα με την διοργάνωση που συμμετέχει και τους αγώνες που έχει
αγωνιστεί, σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού. Τον Ιούλιο θα γίνεται η
εκκαθάριση, με βάση το ποσό που έχει εισπραχθεί από την φορολογία των τυχερών
παιγνίων.
4) Εθνικές Ομάδες: Αναφορικά με τις Εθνικές ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε
ηλικιακής κατηγορίας, θα κατανέμεται ποσοστό 30% και έως του ποσού των
15.000.000 ευρώ, ως εξής:
1. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες εθνικές ομάδες,
λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:
- Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως
προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ]
- Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε
ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].
2. Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται
ποσοστό 75% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή
Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής
αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές
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Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία
της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που
αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 10% του
αναλογούντος στην κατηγορία ποσού
3. Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων
Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ),
Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους
αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.
5) Υποχρεωτικά το 7% του ποσού που θα λαμβάνει εκάστη αθλητική ομάδα της
παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 στοιχεία i έως viii. της παρούσας, θα
καταβάλλεται στην διοργανώτρια αρχή, για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων.
Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στην
διοργανώτρια αρχή.
6) Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και λόγω των δυσμενών
οικονομικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19 προκαταβάλλεται
σε όλες τις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α. ποσό, ως εξής: (α) στις Π.Α.Ε. της Α’ Εθνικής
Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου - Super League 1 ή, όπως αλλιώς αυτή θα
ονομάζεται, προκαταβάλλεται ποσό 1.571.428,57 ευρώ εις εκάστη (συνολικό ποσό
22.000.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που αντιστοιχούν
στη συγκεκριμένη κατηγορία, στις Π.Α.Ε. της Super League 2 προκαταβάλλεται ποσό
250.000 ευρώ εις εκάστη (συνολικό ποσό 3.000.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών
διανεμόμενων καταβολών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία, στις
Π.Α.Ε. της Football League προκαταβάλλεται ποσό 77.500 ευρώ εις εκάστη
(συνολικό ποσό 1.550.000 ευρώ). Σε όλες τις Κ.Α.Ε. προκαταβάλλεται ποσό
250.000€ εις εκάστη (συνολικό ποσό 3.250.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών
διανεμόμενων καταβολών και στα Τ.Α.Π. της Α1 Ανδρών Βόλεϊ - Volley League ή,
όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται προκαταβάλλεται ποσό 150.000 ευρώ εις εκάστη
(συνολικό ποσό 1.200.000 ευρώ), έναντι μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που
αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται την 29
Μαρτίου 2021 κατανέμονται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία
ομάδες. Οι Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. που έχουν ήδη λάβει προκαταβολή, δεν λαμβάνουν εκ
νέου με βάση την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.
7) Σε περίπτωση που Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. έλαβε προκαταβολή σύμφωνα με τους όρους
της προηγούμενης παραγράφου και μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου υποβιβάζεται σε κατώτερη κατηγορία, δεν υποχρεούται σε επιστροφή του
ποσού που εισέπραξε. Τούτο όμως, συμψηφίζεται με μελλοντικές καταβολές που
αντιστοιχούν στην νέα κατηγορία που αγωνίζεται.
8) Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και λόγω των δυσμενών
οικονομικών συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία covid-19 προκαταβάλλεται
σε όλα τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία ποσό 31.000.000 ευρώ, αναλογικά, έναντι
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μελλοντικών διανεμόμενων καταβολών που αντιστοιχούν στα ερασιτεχνικά
σωματεία. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται από την 15η Δεκεμβρίου 2021. Από το
προαναφερόμενο ποσό της προκαταβολής, θα προκαταβληθεί ποσό 77.500 ευρώ σε
καθεμία νεοσύστατη Π.Α.Ε., οι οποίες από το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της
περιόδου 2020-2021 της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Ανδρών
προβιβάστηκαν και θα συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Super
League 2 την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και δεν έχουν λάβει άλλη προκαταβολή
από την παρούσα.
Το άρθρο 5,
-που είχε διαμορφωθεί και συμπληρωθεί από το δεύτερο και τρίτο εδ. αντίστοιχα
της απ. Υπουργών Οικονομικών-Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριθμ. 294561 της
24/25.6.2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 114021/ 11.3.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις,
κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)
χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες” (Β’ 1075)» (Β’ 2739),
-διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από από την απ. Υπουργών Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριθμ. 620241 της 21/21.12.2021 «Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού “Καθορισμός του πλαισίου, όροι,
προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 79 του ν.
4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες” (Β’
1075)» (Β΄ 6056).
Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης
1. Για τη διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης, όπως αυτή ορίζεται στην
παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οι εν
λόγω πιστώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. Το ποσό της
χρηματοδότησης εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. φορέα/ειδικό φορέα
1021- 203.
2. Η παραπάνω καταβολή γίνεται δύο φορές ανά έτος, μία έως την 15η Ιουλίου
εκάστου έτους και μία έως την 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους, με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί, σύμφωνα με το άρθρο
4. Η πρώτη καταβολή πραγματοποιείται στις 15 Ιανουαρίου 2022, έπειτα από την
εκκαθάριση των εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 3.
3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, σύμφωνα με τα Μητρώα που αναφέρονται στο
άρθρο 4, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο
ερασιτεχνικό σωματείο και τον κωδικό καταχώρισης της ΑΑΕ στο αντίστοιχο
Μητρώο, την επωνυμία του σωματείου ή της ΑΑΕ, το Α.Φ.Μ. και τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου ή ΑΑΕ, το
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πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το συνολικό ποσό της
χρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.
4. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από
την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και
διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που
περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης
ολογράφως και αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω
καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ.
του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου
Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και πίστωση
του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230
0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό
που αφορά το 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 Τράπεζα της
Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (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 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 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού)
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του ΕΔ με
ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 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 Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη
πληρωμή.
7. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ.
6 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4270/2014.
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8. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία
πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται
τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του
συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 3.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και
iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του
λογαριασμού Νο 200.
Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις
1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες
τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της
χρηματοδότησης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του
ποσού της χρηματοδότησης.
2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν την δικαιούχο
αθλητική ομάδα, αυτή θα πρέπει, εντός τασσόμενης προθεσμίας, να επικαιροποιήσει
τα στοιχεία της.
Άρθρο 8
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 Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του νομίμως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1192. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 της
19/20.3.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1076)
Η παρούσα απ.,
-που είχε συμπληρωθεί με την απ. Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974 της
22/22.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/ 19.3.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 1076)» (Β΄ 1119),
-καταργήθηκε από την έναρξη ισχύος της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/2021
«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, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194), κατωτ. αριθ. 1208 και δυνάμει της παρ.
4 του άρθρου 14 αυτής.
----------.----------
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1193. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 17709 της 20/20.3.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας,
της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1077)
(Η παρούσα απ.,
-που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη –
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και
Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18279
της 23/24.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17709/ 20.3.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Επιβολή των μέτρων του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας,
της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του
δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 1077)» (Β΄ 1154),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20700/2021
«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών
και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των
υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.» (Β΄1311), κατωτ. αριθ.
1233, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου έκτου και από την έναρξη ισχύος της άνω
απ.).
----------.---------1194. ΑΠΟΦΑΣH ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟY Aριθμ. Υ12 της 21/22.3.2021 «Παροχή
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και
γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19» (Β΄ 1078)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος και
β) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
2. Την υπό στοιχεία Γ.Π/ΕΜΠ.οικ.1186/20.3.2021 εισήγηση του Υπουργού Υγείας
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 17704, 17705 και
17706/19.3.2021 συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, των Διοικήσεων της 2ης και 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας,
αντιστοίχως.
3. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα
επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού στην εδαφική
περιοχή της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η καθημερινή μετατροπή
νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των
νοσούντων από κορωνοϊό, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, όπως
προβούν σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής,
ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με το
άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), στο αναγκαίο μέτρο και για χρονικό διάστημα ενός
(1) μηνός.
----------.---------1195. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Γ.Π/.οικ.17711 της 21/22.3.2021 «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής
Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄

1079)
Με τα εδ. β΄ και γ΄ της υ.α. Γ4β/Γ.Π.οικ.28697/2021 «Καθορισμός
αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την
κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την έξαρση του
κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48)»
(Β΄ 1894), κατωτ. αριθ. 1311, ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και τους ιατρούς που έχουν επιταχθεί κατ’
εφαρμογή του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.17711/22-3-2021 κοινής
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄ 1079).
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης
της ως άνω απόφασης (Β΄ 1079/2021) ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται στην
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παρ. 7 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), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48).»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος και
β) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
2. Την υπό στοιχεία Γ.Π/ΕΜΠ.οικ.1186/20.3.2021 εισήγηση του Υπουργού Υγείας
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 17704, 17705 και
17706/19.3.2021 συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, των Διοικήσεων της 2ης και 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας,
αντιστοίχως.
3. Την υπό στοιχεία Υ12/21.3.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για
την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών
ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1078).
4. Την υπό στοιχεία Υ4/8.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
5. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ.17710/21.3.2021 βεβαίωση 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 δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης λόγω της
επίταξης για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός των υπηρεσιών των ιατρών που
αναφέρονται στην παρούσα. Το συνολικό ύψος της δαπάνης θα εξαρτηθεί από
πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών που θα απασχοληθούν στα νοσοκομεία του
ΕΣΥ λόγω της επίταξης) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων που
θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή
ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω έκτακτης ισόποσης
επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα
επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού στην εδαφική
περιοχή της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η καθημερινή μετατροπή
νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των
νοσούντων από κορωνοϊό, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
1. Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 22ας.3.2021 και για χρονικό διάστημα ενός
(1) μηνός τις υπηρεσίες των ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και
Γενικής Ιατρικής, που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός της Περιφέρειας
Αττικής κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 1
του ν. 4325/2015 (Α’ 47) από τις οικείες αστυνομικές αρχές.
3. Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων επιτάσσονται, όπως εμφανισθούν την ογδόη
(8η) πρωινή της επόμενης ημέρας της προς αυτούς επίδοσης του φύλλου επίταξης
στον τόπο, που ορίζεται εντός του φύλλου, ήτοι σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο της
Περιφέρειας Αττικής προς άσκηση καθηκόντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτήν
του Επιμελητού Β’.
4. Οι ανωτέρω ιατροί υποχρεούνται κατά το χρονικό διάστημα επίταξης των
υπηρεσιών τους ως ιατρών στο νοσοκομείο, στο οποίο καλούνται να εμφανισθούν, να
τηρούν το ωράριο και το καθηκοντολόγιο, καθώς και να συμμετέχουν στο σύστημα
εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον
Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
----------.---------1196. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Γ2α/οικ.16569 της 16/22.3.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και
Αιγαίου» (Β΄ 1117)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 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), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 83 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης
εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).
4. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α’ 123), όπως ισχύει.
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5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37), όπως ισχύει.
6. 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), όπως
ισχύει.
7. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).
8. Το π. δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
10. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ. Π. οικ. 64843/29-08-2018 υπουργική απόφαση
«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138), όπως ισχύει.
11. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων: Γενικό Αντικ/κό
Νοσοκομείο Πειραιά "ΜΕΤΑΞΑ", Γενικό Νοσοκομείο "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" Βούλας,
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ’’Βοστάνειο’’, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
’’ΑΤΤΙΚΟΝ’’.
12. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 54849/21-9-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας
«Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ:
6ΩΕ0465ΦΥΟ-Σ6Λ).
13. Την υπ’ αρ. 6369/28-01-2021 εισήγηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
14. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 5ης/03-02-2021 (θέμα 26ο) Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 12502/26-02-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς
κατανέμονται οκτώ (8) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία
αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, εκ των πεντακοσίων (500) θέσεων
οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή οκτώ (8) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ανά
Νοσοκομείο, ειδικότητα και αριθμό, που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54
του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, προκειμένου οι θέσεις αυτές να καταληφθούν από
ιατρούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4745/2020, ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γενικό Αντικ/κό
Νοσοκομείο Πειραιά
«ΜΕΤΑΞΑ»

Γενικό Νοσοκομείο
"ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" Βούλας

Γενικό Νοσοκομείο
Μυτιλήνης “Βοστάνειο”

Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο
“ΑΤΤΙΚΟΝ”

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

2

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

3

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

1

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

8

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
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν.
2071/1992, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), όπως ισχύει.
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----------.---------1197. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257 της 16/22.3.2021 «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών
νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που
διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας,
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214)» (Β΄ 1118)
Με το τρίτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021 (A’
110), κατωτ. αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της υπό στοιχεία
ΕΑΛΕ/ΓΠ10257/22.3.2021 (Β’ 1118) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, που αφορά τη διαδικασία
αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των
εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του
ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύναται να παρατείνεται από τη λήξη της με όμοια
απόφαση.»
Με την παρ. 1 της απόφ. Υπουργών Οικονομικών – Υγείας Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 52601 της 26/30.8.2021 «Παράταση και συμπλήρωση της υπό
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/16-03-2021 (Β’ 1118) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, “Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών
νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που
διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας,
δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)”» (Β΄ 3964)
ορίστηκε ότι: «Παρατείνεται η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/ 16-03-2021
(Β’ 1118) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Διαδικασία
αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των
εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.
4745/2020 (Α’ 214)», από την ημερομηνία λήξης της και έως και την
30.09.2021.». Με το δε τελευταίο εδ. της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η παρούσα
ισχύει από τη δημοσίευσή της για όλες τις δαπάνες που θα υποβάλλονται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την δημοσίευσή της, ανεξαρτήτως του χρόνου παροχής των
υπηρεσιών και έως και την 30.09.2021.»
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της
εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.
1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (A’ 214).
2. Το άρθρο πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’
42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4682/2020 (A’ 76).
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3. Τον ν. 3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις
(Α΄ 31).
4. Τον ν. 4238/2014 για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις (Α΄38).
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν.4622/2019 (A’ 133).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155).
9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
4805).
11. Tην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494/28.10.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’3096).
12. Το υπ’ αρ. 20/08.04.2020 έγγραφο του Κέντρου Τεκμηρίωσης και
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ) αναφορικά με το κόστος
διαχείρισης ασθενών με COVID-19.
13. Την υπ’ αρ. 1464 απόφαση της υπ’ αρ. 722ης/ 06-11-2020 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
14. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 73549/17-11-2020 κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Διαδικασία
αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας κλινών εντατικής θεραπείας των
εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες
παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄
214)» (Β’ 5098).
15. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της 286ης/8.3.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας του
Κε.Σ.Υ.
16. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αποζημίωσης χρήσης κλινών
νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που
διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει
της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), σε συνέχεια της παράτασης
ισχύος του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 έως την 31.5.2021, σύμφωνα με το άρθρο 484
του ν.4781/2020 (Α’31).
17. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 16701/16-03-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το οποίο
προκύπτει ότι με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκύπτει οικονομική
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επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την οποία έχει ήδη
επιχορηγηθεί με 30 εκατ. € από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας
(απόφαση υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.20397/24.03.2020- ΑΔΑ ΨΥ9Δ465ΦΥΟ-ΥΤΠ).
Σε περίπτωση αυξημένων αναγκών θα υπάρξει ισόποση επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα από τον κωδικό
1023711-Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.
18. Τις έκτακτες συνθήκες υγειονομικής κρίσης που διαμορφώνονται στη χώρα
εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών, θετικών στον COVID-19
ασθενών
1. Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών
θεραπευτηρίων/κλινικών και Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης), κλινών
για τη νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον ιό COVID-19,
οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται για τα ως άνω περιστατικά με το ημερήσιο
νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού
κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018), και εξαιρουμένης της ειδικής
φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής της
πρότασης εθελοντικής διάθεσης, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για
το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες
αποζημιώνονται ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους.
3. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι
οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, καθώς και η ένταξή
τους στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το ΕΚΑΒ.
4. Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύνανται να τίθενται τα ιδιωτικά
ασθενοφόρα των ιδιωτών παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους στο
Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.
Άρθρο 2
Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19
1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας (ιδιωτικών
θεραπευτηρίων/κλινικών) για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν
συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των
Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία και τον
Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β` 4898/2018), όπως ισχύει.
2. Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κ.Ε.Ν. από την ομάδα διαγνώσεων
νόσων και Κ.Ε.Ν. του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο)
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και
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επιπλοκές (αναπνευστικές, καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19
ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα. Κατά
τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών κλειστής
περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδικά, σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων
και ανάλογα με τα κλινικά δεδομένα του ασθενούς και τις επιπλοκές του, είναι
επιδεκτικοί εφαρμογής οι ακόλουθοι κωδικοί ΚΕΝ: Α22Μβ Λοιμώξεις / φλεγμονές
του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές ή του Α22Μα Λοιμώξεις / φλεγμονές του αναπνευστικού με
καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις.
3. Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω Κ.Ε.Ν. εξειδικεύεται σύμφωνα με τα πραγματικά
κλινικά δεδομένα του ασθενή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό
του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου - κλινική.
4. Η αποζημίωση των ανωτέρω νοσηλευτικών περιστατικών πραγματοποιείται με
την εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους,
εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση
του COVID-19.
5. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που
εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το ημερήσιο
νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των ΚΑΑ-ΚΝ (π.δ. 187/2005, Α΄ 231),
προσαυξημένο κατά 30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χωρίς
εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης). Στην αποζημίωση των 30 ευρώ
δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία χορηγούνται
από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.
6. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε
αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κ.Α.Α.
αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο με τον
συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής
πλήρωσής τους.
7. Τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζονται
αναλογικά.
Άρθρο 3
Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια - κλινικές
1. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών
θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2
της παρούσας (δηλαδή ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19), το νοσηλευτικό
περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του
περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με
τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018) ή το
ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους
2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018).
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2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε
αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών
κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09,
ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους. Υπεύθυνος για την εποπτεία και
το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4
του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά.
Άρθρο 4
Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια κλινικές
1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας
των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό
μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια
στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση
Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων
του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να
καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη
της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο
καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.
2. Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων
υγείας για τη νοσηλεία περιστατικών που δεν εμπίπτουν στα άρθρα 1 και 2 της
παρούσας, καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ. που διατίθενται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό
αποζημιώνεται, ως εξής: α. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης
αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα
χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, εν είδει εύλογης
αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα (70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της
παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018). β. Με την έναρξη
διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή
αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού
κόστους 2,09. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας
διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ, ενώ η παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας
εφαρμόζεται αναλογικά.
3. Εξαιρούμενα της τιμής ημερήσιας αποζημίωσης Μ.Ε.Θ. ορίζονται τα κάτωθι: α)
Ιατρικές Πράξεις - Θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμοκάθαρση,
Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση). β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες: i. Αντινεοπλασματικά φάρμακα (χημειοθεραπευτικά, ορμόνες,
ανταγωνιστές ορμονών κ.ά.), καθώς και φάρμακα που έχουν ένδειξη ως επικουρικά
της χημειοθεραπείας. ii. Παρεντερικά αντιπηκτικά. iii. Αυξητικοί αιμοποιητικοί
παράγοντες (ερυθροποιητίνη, G-CSF κ.ά.). iv. Ινωδολυτικά και θρομβολυτικά
φάρμακα. v. Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για ενδοφλέβια χρήση (IVIG)
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και
ανθρώπινη
αντι-D
ανοσοσφαιρίνη.
vi.
Συστηματικά
δρώντες,
ανοσοτροποποιητικοί
παράγοντες,
όπως
μονοκλωνικά
αντισώματα,
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, ιντερφερόνες και άλλες κυτοκίνες. vii. Παρεντερικά
κορτικοειδή. viii. Σκιαγραφικές ουσίες και ραδιοφάρμακα. ix. Υποκατάστατου
επιφανειοδραστικού παράγοντα. x. Πλάσμα, υποκατάστατα και τα παράγωγα του
πλάσματος. xi. Φάρμακα της παρ. 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.
xii. Παρεντερική διατροφή. xiii. Πλάσμα, τα υποκατάστατα και τα παράγωγά του.
4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της
κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται
με την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του ΚΕΝ (Β΄
3096/2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπολογισμός αυτός εφαρμόζεται
και στην τιμή του ημερήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, όταν γίνεται χρήση αυτού
στα ΚΕΝ και στις περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη Μέση Διάρκεια
Νοσηλείας του ΚΕΝ συν σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της παρούσας. Σε
ειδικές επεμβάσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, τότε αποζημιώνεται
ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρούμενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά
υλικά που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας επέμβασης, καθώς και τα
θεραπευτικά μέσα, εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν αποζημιώνονται υλικά μη
κοστολογημένων ιατρικών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον υπάρχουν
αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων.
5. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από
δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και Μ.Ε.Θ. ιδιωτικών κλινικών
ορίζεται το ΕΚΑΒ, κατόπιν σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη
διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών Μ.Ε.Θ., καθώς και για το είδος
των υπό διακομιδή νοσηλευτικών περιστατικών.
6. Η ανωτέρω διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιδιωτικών
θεραπευτηρίων - κλινικών για τις κλίνες νοσηλείας και Μ.Ε.Θ. που θα διατεθούν στο
ΕΚΑΒ, είναι καθ` υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β΄ 4898/2018) και οι σχετικές δαπάνες θα υποβάλλονται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτά και θα καλυφθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που ορίζεται ως φορέας υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της
από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α` 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4682/2020 (Α` 76).
«Άρθρο 4Α
Αποζημίωση ιατρικών πράξεων που παρασχέθηκαν στα Τμήματα Επειγόντων
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Ιδιωτικών Κλινικών, που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.
Οι ιατρικές πράξεις που εκτελέστηκαν σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την
προσέλευση και διερεύνησή τους στα Τ.Ε.Π. Ιδιωτικών Κλινικών, οι οποίες
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εντάχθηκαν και συμμετείχαν στις εφημερίες του Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση της
υγειονομικής κρίσης λόγω covid-19, χωρίς να απαιτηθεί τελικά εισαγωγή για
νοσηλεία, αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου.
Οι υποβολές των εν λόγω δαπανών είναι διακριτές και δεν υπόκεινται σε rebate &
clawback. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος θα
καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
Το άρθρο 4Α προστέθηκε με την παρ. 2 της απόφ. Υπουργών Οικονομικών –
Υγείας Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 52601 της 26/30.8.2021 «Παράταση και
συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/16-03-2021 (Β’ 1118) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, “Διαδικασία αποζημίωσης
χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των
θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους
υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020
(Α’ 214)”» (Β΄ 3964). Με το δε τελευταίο εδ. της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Η
παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της για όλες τις δαπάνες που θα υποβάλλονται
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την δημοσίευσή της, ανεξαρτήτως του χρόνου παροχής των
υπηρεσιών και έως και την 30.09.2021.»
Άρθρο 5
Αποζημίωση υπηρεσιών αποθεραπείας-αποκατάστασης σε άτομα μετά από
νόσηση με COVID-19
1. H αποζημίωση των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. για υπηρεσίες αποθεραπείας-αποκατάστασης σε
ασθενείς μετά από νόσηση με COVID 19, ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο
νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α΄ 231). Προκειμένου ο
ασθενής να παραπεμφθεί στα παραπάνω κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να
είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID 19 και να έχει λάβει
γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.
2. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της αποθεραπείας - αποκατάστασης
καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και το είδος της
θεραπείας. Ο αρχικός χρόνος νοσηλείας σε Κ.Α.Α.-Κ.Ν. ορίζεται έως 30 ημέρες
σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής του θεράποντος ιατρού και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες το χρόνο.
3. Τα ιδιωτικά Κ.Α.Α. – Κ.Ν. που έχουν διαθέσει κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών
με COVID- 19, δύνανται, για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται από την
έγγραφη πράξη αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, κατόπιν
έγγραφης τροποποίησης αυτής από τον ίδιο, να παρέχουν υπηρεσίες αποθεραπείας
και αποκατάστασης και σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, εφόσον
διαθέτουν διακριτούς χώρους.
Άρθρο 6
Δαπάνες
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Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας καλύπτονται μέσω των πιστώσεων του
ΑΛΕ 2910601058, Ειδ. Φ. 1023-711-0000000, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Υγείας, στην οποία εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση, που χορηγήθηκε στο
Υπουργείο Υγείας με την υπ` αρ. 2/10729/26-2-2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 31-5-2021, η δε
προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (υπό στοιχεία
Β2β/Γ.Π.οικ.20397/24-03-2020, ΑΔΑ: ΨΥ9Δ465ΦΥΟ-ΥΤΠ) ύψους τριάντα
εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 €) και σε περίπτωση που δεν επαρκέσουν οι
πιστώσεις θα καλυφθούν από επιπρόσθετη επιχορήγηση για την αντιμετώπιση της
έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας λόγω COVID-19 από τον κωδικό 1023711 Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
1. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των
νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη.
2. Οι όροι ένταξης των ασθενών στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας υλοποιούνται
τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID19 και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.
3. Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και
αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής
(clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100
του ν. 4172/2013.
4. Οι εν λόγω αμοιβές και δαπάνες που καταβάλλονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς
τους ιδιώτες παρόχους υγείας είναι ακατάσχετες.
5. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο
και την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον Οδηγό Ελέγχου και
Εκκαθάρισης Δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για
τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση
των ως άνω δαπανών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται σε ποσοστό 100%.
6. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της για όλες τις δαπάνες που θα
υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ, μετά την δημοσίευση του παρόντος, ανεξαρτήτως του
χρόνου παροχής των υπηρεσιών και έως και την 31.05.2021.
----------.----------
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1198. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4786 της 19/23.3.2021 «Εφαρμογή διατάξεων του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά
με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 43)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: EΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ)
2017/1939 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
Άρθρο 3: Έλληνας Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας - Ειδική κανονική άδεια
Άρθρο 4: Προσόντα υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα
Άρθρο 5: Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα
Άρθρο 6: Ευρωπαίος Εισαγγελέας - Ειδική κανονική άδεια
Άρθρο 7: Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς (ΕΕΕ) - Αρμοδιότητες και
ιεραρχική εξάρτηση
Άρθρο 8: Προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων
Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
Άρθρο 9: Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων
Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
Άρθρο 10: Σύσταση και εσωτερική λειτουργία του
Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)

Γραφείου Ευρωπαίων

Άρθρο 11: Αριθμός και καθεστώς απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων
Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
Άρθρο 12: Ασφαλιστικό καθεστώς Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων
Άρθρο 13: Προαγωγή Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα (EEE)
Άρθρο 14: Αίτηση εξαίρεσης Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE)
Άρθρο 15: Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων
(ΕΕΕ)
Άρθρο 16: Κατά τόπον αρμοδιότητα των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων
(EEE)
Άρθρο 17: Ανακριτικές πράξεις - Ισχύς απορρήτων
Άρθρο 18: Συνδρομή άλλων Αρχών
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Άρθρο 19: Αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφωνίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και
εθνικής Εισαγγελικής Αρχής
Άρθρο 20: Ορισμός εθνικών αρχών για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού
2017/1939
KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 21: Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 22: Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και
ποινικής δικαιοσύνης
Άρθρο 23: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 99 του
ν. 1756/1988
Άρθρο 24: Διεξαγωγή των δικών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 17 του π.δ. 18/1989
Άρθρο 25: Δημοσιοποίηση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του π.δ. 18/1989
Άρθρο 26: Σύνθεση του κατά τα άρθρα 34Α και 34Β δικαστικού σχηματισμού Προσθήκη άρθρου 34Γ στο π.δ. 18/1989
Άρθρο 27: Προαγωγή εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Καταστάσεως δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 28: Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις
γραμματείες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων
Άρθρο 29: Εισηγητική έκθεση στο Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας - Τροποποίηση
του άρθρου 13 του ν. 693/1977
Άρθρο 30: Εισηγητική έκθεση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο - Αντικατάσταση
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 345/1976
Άρθρο 31: Επιχορήγηση για τη λειτουργία του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ. - Τροποποίηση του
άρθρου 64 του ν. 3900/2010
Άρθρο 32: Διαφορές από την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας Αντικατάσταση της παρ. 9 του ν. 3068/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 33: Παραχώρηση της κυριότητας των καταστημάτων κράτησης στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Άρθρο 34: Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών εγγραφής και ανανέωσης
εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων
επιμελητηρίων - Τροποποίηση των άρθρων 21 και 22 του ν. 4583/2018
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Άρθρο 35: Ερμηνευτική διάταξη για κληρονόμους που ενηλικιώνονται
Άρθρο 36: Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4491/2017
Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των
Επικοινωνιών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2225/1994
Άρθρο 38: Έδρα, γραφεία και αποφάσεις της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των
Επικοινωνιών - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3115/2003
Άρθρο 39: Καθεστώς αναπληρωματικών μελών Ανεξάρτητων Αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40: Μεταβατική διάταξη για την αρχική πρόσκληση επιλογής υποψηφίων
Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
Άρθρο 41: Μεταβατική διάταξη για την αρχική στελέχωση της Γραμματείας του
Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
Άρθρο 42: Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις αρμοδιότητας της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Άρθρο 43: Μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του διοικητικού
εφετείου Αθηνών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44: Εξουσιοδοτική διάταξη για χώρο στέγασης Γραφείου Ευρωπαίων
Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
Άρθρο 45: Εξουσιοδοτική διάταξη για την εσωτερική λειτουργία του Γραφείου
Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
Άρθρο 46: Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό του αριθμού και του
καθεστώτος απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων
(ΕΕΕ)
Άρθρο 47: Εξουσιοδοτική διάταξη για την κατανομή των Ευρωπαίων Εντεταλμένων
Εισαγγελέων (ΕΕΕ) ανά βαθμό δικαιοδοσίας
Άρθρο 48: Εξουσιοδοτική διάταξη για τη στελέχωση της γραμματείας του Γραφείου
Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49: Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
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Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος
KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 21
Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και
οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 65912/15.10.2020 και Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 κοινών
αποφάσεων των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης (Β΄ 4568, Β΄ 4682) και των υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2.11.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2.11.2020 κοινών
αποφάσεων των Yπουργών 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 και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 4829, Β΄ 4831), με τις
οποίες ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη
του Προϊσταμένου του δικαστηρίου ή του προέδρου του τμήματος, ημέρα και ώρα
συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της
υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά,
γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα
δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας
του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του
δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει
τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα
δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών
δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο
εν λόγω σύστημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 50
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
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----------.---------1199. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚΚΕ/703/Α321 της 19/23.3.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση
των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β΄
1123)
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από
28.7.1978 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 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), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία
ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 (Α’ 2584) κοινής υπουργικής απόφασης.
8. Του ν. 4624/2019 «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
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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
Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’2901).
13. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ 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).
14. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ 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).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ 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).
16. 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».
17. 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).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 κοινή υπουργική απόφαση με
θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»
(Β’ 2584).
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2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ.3165/A321/08.08.2017 απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και
επισκευή κτηρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 2820).
3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ.799/Α362/23.1.2019 υπουργική απόφαση με θέμα
«Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον
σεισμό της της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 162).
4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/502/Α362/3.2.2020 υπουργική απόφαση με θέμα
«Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον
σεισμό της της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β’ 382).
5. Το υπ’ αρ. 32/13.1.2021 έγγραφο του τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Αίτημα για παράταση προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων».
6. Το υπ’ αρ. 39401/15.02.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 5137/15.2.2021)
και επειδή
-Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορισμού δικαιούχων
Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν
από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έληξε στις 25 Ιανουαρίου 2021, μετά και
από τις προαναφερόμενες παρατάσεις.
-Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
προκάλεσαν δυσχέρεια στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για τη
σύνταξη και την υποβολή των φακέλων για την αποκατάσταση των κτηρίων τους.
-Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των
βλαβέντων κτηρίων.
-Στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτιρίων που ιδιοκτησιακά
ανήκουν ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά
ή σε εταιρείες), η έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή Αυτοστέγασης
καθώς και η Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτηρίου, πρέπει να χορηγείται εντός
τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 50, του Κανονισμού 651/2014. Επίσης εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος,
πρέπει να συνάπτεται η δανειακή σύμβαση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη
χορήγηση δανείου. Ειδικά στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή καθώς και στην
παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
το σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του
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γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30, του Κανονισμού 702/2014 και την
παρ. 4 του άρθρου 44, του Κανονισμού 1388/2014, αποφασίζουμε:
1. Ορίζεται νέα προθεσμία, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης σε Φ.Ε.Κ. έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, για την υποβολή, από τους
ενδιαφερόμενους, αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής
συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής
Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων, από τον σεισμό της
12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, κτηρίων, τα
οποία δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις.
2. Ορίζεται νέα προθεσμία, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης σε Φ.Ε.Κ. έως την 12η Ιουνίου 2021, για την υποβολή, από τους
ενδιαφερόμενους, αίτησης για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής
συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής
Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων, από τον σεισμό της
12ης Ιουνίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, κτηρίων που
ανήκουν σε επιχειρήσεις. Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ), ισχύουν
οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.8γ της υπό στοιχεία
ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.7.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2584).
Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενες 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.
----------.---------1200. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/4912
της 18/23.3.2021 «Κατανομή θέσεων προσωπικού σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας
της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου» (Β΄ 1135)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 56 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).
2. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).
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3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
4. Την υπό στοιχεία Y4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
5. την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.121796/21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο»» (Β’ 3476).
6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.122810/20-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση
«Oργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» (Β’ 3461).
7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112148/23-11-2012 κοινή υπουργική απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»»
(Β’ 3281).
8. τις υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 57573/15-10-2020 και ΔΑΑΔ 3488/20-1-2021 εισηγήσεις
της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
9. Το υπ’ αρ. 17620/23-12-2020 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης
«Βοστάνειο».
10. Το υπ’ αρ. 20950/23-11-2020 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Χίου
«Σκυλίτσειο».
11. Το υπ’ αρ. 18444/24-11-2020 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
12. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 5ης/03-02-2021 (θέμα 2ο Ε.Η.Δ.) Συνεδρίασης του
ΚΕΣΥΠΕ.
13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 11619/23-02-2021 εισήγηση της Γεν. Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς
κατανέμονται οι εκατόν εβδομήντα (170) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.,
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, στα Νοσοκομεία Μυτιλήνης, Χίου και Σάμου,
οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 56 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή εκατόν εβδομήντα (170) θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.,
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που έχουν συσταθεί με τη διάταξη του άρθρου
56 του ν. 4690/2020, στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Γενικό
Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
Η κατανομή των εν λόγω θέσεων ανά Νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα
και αριθμό έχει ως εξής:
1) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
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(Ακολουθεί Πίνακας)
Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ προκειμένου να
στελεχωθεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ισχύουν τα οριζόμενα στην
παρ. 7.1 της υπό στοιχεία Υ4δ/ΓΠ οικ 22869/2012 (Β’ 874) απόφασης του Υπουργού
Υγείας, όπως ισχύει. Όταν πρόκειται δε, για κατάληψη θέσης Επ. Α’ και Επ. Β’,
προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής.
(Ακολουθεί Πίνακας)
Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τις ειδικότητες: ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων,
Μηχανολόγων-Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών,
Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στις παραπάνω
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
2) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
(Ακολουθεί Πίνακας)
- Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στην ΜΕΘ,
απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των
προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
- Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ προκειμένου να
στελεχωθεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ισχύουν τα οριζόμενα στην
παρ. 7.1 της υπό στοιχεία Υ4δ/ΓΠ οικ 22869/2012 (Β’ 874) απόφασης του Υπουργού
Υγείας, όπως ισχύει. Όταν πρόκειται δε, για κατάληψη θέσης Επ. Α’ και Επ. Β’,
προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής.
(Ακολουθεί Πίνακας)
Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Τεχνολογίας Ιατρικών
Οργάνων, Ηλεκτρονικών-Τεχνιτών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών, Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στις ειδικότητες
γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει τις ειδικότητες: ΔιοικητικούΛογιστικού, Γραμματέων, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων,
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Βιβλιοθηκονομίας, Διοικητικού-Διαχειριστικού, Μεταφραστών-Διερμηνέων και
άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στις ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
Ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-ΣαβανωτώνΑποτεφρωτών, Νοσοκόμων-Φυλάκων Ασθενών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η
κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
Ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων,
Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων,
Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής και Ταξινόμησης Εγγράφων, Επιμελητών
και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στις ειδικότητες γίνεται κάθε
φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
3) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
(Ακολουθούν Πίνακες)
Ο Κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τις ειδικότητες: ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων,
Μηχανολόγων-Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών,
Ηλεκτρονικών-Μηχανικών, Πολιτικών-Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή της θέσης στις παραπάνω
ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτής.
Ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό περιλαμβάνει τις ειδικότητες:
Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Νεκροτόμων-ΣαβανωτώνΑποτεφρωτών, Νοσοκόμων-Φυλάκων Ασθενών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η
κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση
προκήρυξης αυτών.
Οι ανωτέρω θέσεις προσωπικού προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις
των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων των Νοσοκομείων και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά που προβλέπει το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986, όπως
ισχύει, στις περιπτώσεις που αυτές τα υπερβαίνουν.
Για περαιτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Οργανισμού του ως άνω
Nοσοκομείου, βλ. την υ.α. Γ2α/24578/2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του
Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”» (Β΄
6314), κατωτ. αριθ. 1751.
----------.----------
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1201. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 30677/Ζ1 της 17/23.3.2021 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 166159/Ζ1/19 κοινής υπουργικής απόφασης “Προκηρύξεις
Προγραμμάτων Υποτροφιών ελληνικής γλώσσας, τριών (3) ακαδημαϊκών ετών
2019-20, 2020-21 και 2021-22 ως εξής: 26ο Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 20192020, 27ο Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και 28ο Πρόγραμμα
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για ξένους υπηκόους προς παρακολούθηση
κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στην
Ελλάδα” (Β΄ 4040)» (Β΄ 1135)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»
(Α’ 150),
β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε
με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
γ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 2).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123).
7. Το π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 306).
8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Το π.δ. 18/2018
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

«Οργανισμός

Υπουργείου

Παιδείας

Έρευνας

και

10. Την υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

131

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
12. Την υπό στοιχεία 105280/Z1/12.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).
13. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών που ελήφθη στην στην 20η/22-10-2020 συνεδρίαση.
14. Την ανάγκη συνέχισης της Προγράμματος προχωρημένου επιπέδου Ελληνικής
Γλώσσας με λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και την
προστασία της δημόσιας υγείας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
15. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/18/3852/Β1/14-1-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την οποία από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ ή του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Υ.,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η υπό στοιχεία 166159/Ζ1/2019 κοινή υπουργική απόφαση “Προκηρύξεις
Προγραμμάτων Υποτροφιών ελληνικής γλώσσας, τριών (3) ακαδημαϊκών ετών 201920, 2020-21 και 2021-22 ως εξής: 26ο Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
27ο Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και 28ο Πρόγραμμα ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022, για ξένους υπηκόους προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και
σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στην Ελλάδα”» (Β΄ 4040),
«τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Στο τέλος της ενότητας Α «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»
προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Το πρόγραμμα είναι δυνατό να υλοποιηθεί και με χρήση μεθόδων σύγχρονης και/ή
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δυνάμει απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
β. Η ενότητα Β «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποτροφία διαρκεί οχτώ (8) μήνες, είναι συνεχής και χορηγείται για την
παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, σε
ένα ή περισσότερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, τα οποία ορίζονται από το Ι.Κ.Υ.»
γ. Στο τέλος της απόφασης προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
α) δεν απαιτείται η προσκόμιση του προβλεπόμενου στην παρ. 5 της ενότητας Δ
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ιατρικού πιστοποιητικού.
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β) η υποτροφία θα περιλαμβάνει μόνο μηνιαίο καθαρό ποσό εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ, πλέον διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών του
Πανεπιστημίου (περιπτώσεις 2 και 5 της ΣΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ»)
2. Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 166159/Ζ1/2019 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει ως
έχει.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1202. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 30699/Ζ1 της 17/23.3.2021 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 105804/Ζ1/2019 κοινής υπουργικής απόφασης “Προκήρυξη 1ου
Προγράμματος προχωρημένου επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας για τα έτη 2019,
2020 και 2021 για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) Αdvanced course in
Greek language” (Β’ 2858)» (Β΄ 1135)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»
(Α’ 150),
β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε
με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),
γ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123).
7. Το π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 306).
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8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός
Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

Υπουργείου

Παιδείας

Έρευνας

και

10. Την υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
11. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
12. Την υπό στοιχεία 105280/Z1/12.08.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).
13. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών που ελήφθη στην στην 20η/22-10-2020 συνεδρίαση.
14. Την ανάγκη συνέχισης της Προγράμματος προχωρημένου επιπέδου Ελληνικής
Γλώσσας με λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και την
προστασία της δημόσιας υγείας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/17/3853/B41/14-1-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την οποία από τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ ή του Προϋπολογισμού του Ι.Κ.Υ.,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η υπό στοιχεία 105804/Ζ1/2019 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη 1ου
Προγράμματος προχωρημένου επιπέδου Ελληνικής Γλώσσας για τα έτη 2019,2020
και 2021 για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) Αdvanced course in Greek
language» (Β’ 2858), τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Στο τέλος της ενότητας «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ»
προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Το πρόγραμμα είναι δυνατό να υλοποιηθεί και με χρήση μεθόδων σύγχρονης και/ή
ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, δυνάμει απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
β. Η πρώτη παράγραφος
αντικαθίσταται ως εξής:

της

ενότητας

«ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ»

«Η υποτροφία διαρκεί ένα (1) μήνα, είναι συνεχής και χορηγείται αποκλειστικά για
την παρακολούθηση ειδικού κύκλου προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας
προχωρημένου επιπέδου, σε ένα ή περισσότερα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, τα οποία
ορίζονται από το Ι.Κ.Υ.»
134

γ. Στο τέλος της απόφασης προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση:
α) δεν απαιτείται η προσκόμιση του απαιτούμενου στην παρ. 4 της ενότητας
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ιατρικού πιστοποιητικού»
β) η υποτροφία θα περιλαμβάνει μόνο το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ, πλέον
διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου (περιπτώσεις 1 και
4 της ενότητας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ»
2. Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία 105804/Ζ1/2019 κοινή υπουργική απόφαση ισχύει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1203. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 18156 της 22/23.3.2021 «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Υγείας “Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών
αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται
με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID” (Β’ 802)» (Β΄ 1140)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 “Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης
εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις (Α’ 214)” και του άρθρου
484 του ν. 4781/2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο
Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και
ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις (Α’ 31).
β. Του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).
γ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
δ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ε. Του α.ν. 1137/1946 «Περί κυρώσεως και κωδικοποιήσεως των διατάξεων των
αφορωσών το Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού-Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.»
(Α’ 113).
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2. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
3. Την υπό στοιχεία 247153α/9.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 21170/27.03.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας “Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων
των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών
δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 1075).
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Υγείας “Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας
και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID” (Β’ 802).
6. Την υπό στοιχεία Β1α, B2α/οικ. 18144/22.3.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας, όσο και του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων του
(1η ΥπΕ).
7. Το γεγονός ότι, ενόψει της ανάγκης νοσηλείας ασθενών με κορωνοϊό COVID-19,
κρίνεται επιτακτική η παραχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο των εγκαταστάσεων
κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος
Μετοχικού Ταμείου Στρατού Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., και του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.) λόγω των ειδικών συνθηκών πανδημίας για την αντιμετώπιση
της παρούσης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Την παραχώρηση των εγκαταστάσεων εκάτον είκοσι (120) κλινών νοσηλείας και
κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για χρονικό
διάστημα από 01.3.2021 έως και 30.04.2021.
2. Ρητά σημειώνεται ότι οι δεσμευόμενες εγκαταστάσεις όλων των θαλάμων και
κλινών νοσηλείας είναι δυνατόν να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες
Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), δυνάμει απόφασης που λαμβάνει ο Σύνδεσμος- Συντονιστής της
λειτουργικής διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, κατόπιν
συνεννόησης με τον Γενικό Διευθυντή - Συντονιστή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των
ασθενών, που δεν έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό COVID-19 σε εγκαταστάσεις,
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θαλάμους και κλίνες του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Ομοίως, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου,
εξειδικεύεται η διαδικασία, καθώς και τυχόν αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την
παραπομπή των ασθενών στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
4. Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) αναλαμβάνει την ευθύνη της
επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης των προς διάθεση κλινών του
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., σε συνεργασία με το Διευθυντή του Νοσοκομείου. Προς τον σκοπό αυτό
προβλέπεται ο ορισμός Συνδέσμου-Συντονιστή της παραπάνω λειτουργίας μεταξύ
της 1ης Υ.Π.ε και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. σε συνεργασία με την 1η Υ.Πε. Ο Γενικός
Διευθυντής-Συντονιστής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., πέραν της άσκησης των προβλεπόμενων
στην κείμενη νομοθεσία αρμοδιοτήτων του, συνδράμει τον Σύνδεσμο-Συντονιστή του
εδαφίου 1 της παρούσας παραγράφου στην άσκηση των καθηκόντων του.
5. Ως Σύνδεσμος-Συντονιστής μεταξύ της 1η Υ.Πε και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ορίζεται, ο
ιατρός κ. Κοτιλέας Παναγιώτης Αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος Διευθυντής
της Διευθύνσεως Υγειονομικού του ΓΕΣ, που θα ασκεί τα καθήκοντα του αμισθί και
θα συνεπικουρείται:
α) από τον κ. Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ως συντονιστή και αρμόδιο για τη διαδικασία
διακομιδής των ασθενών και
β) από τον κ. Ιωάννη Μπαραμπούτη, Διευθυντή ΕΣΥ, ιατρό Παθολόγο, ως
Επιστημονικά Υπεύθυνο.
6. Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. το απαιτούμενο προσωπικό (ιατρικό,
νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και ιατροφαρμακευτικό
υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα αυστηρά μέτρα
ατομικής προστασίας του προσωπικού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε
σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των
νοσηλίων. Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
8. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από
δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και θαλάμους με κλίνες αυξημένης
φροντίδας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ορίζεται το Ε.Κ.Α.Β., κατόπιν σχετικής ημερήσιας
ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και των κλινών
αυξημένης φροντίδας, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή νοσηλευτικών
περιστατικών.
8. Για το χρονικό διάστημα από 22.3.2021 έως και 30.04.2021 το Νοσηλευτικό
Ιδρύμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) εντάσσεται στο γενικό σύστημα
εφημεριών του Ε.Σ.Υ.
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Άρθρο δεύτερο
1. Την παραχώρηση των εγκαταστάσεων εκατόν όγδοντα (180) κλινών νοσηλείας
και κλινών αυξημένης φροντίδας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
(Γ.Ν.Α.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από
22.3.2021 έως και 30.04.2021.
2. Ρητά σημειώνεται, ότι οι δεσμευόμενες εγκαταστάσεις όλων των θαλάμων και
κλινών νοσηλείας είναι δυνατόν να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες
Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) ή και σε κλίνες Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), δυνάμει απόφασης που λαμβάνει ο Σύνδεσμος- Συντονιστής της
λειτουργικής διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 της παρούσας, κατόπιν
συνεννόησης με τον Διοικητή του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των
ασθενών, που δεν έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό COVID-19 σε εγκαταστάσεις,
θαλάμους και κλίνες του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Ομοίως, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας ή του αρμοδίως
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, εξειδικεύεται η διαδικασία, καθώς και τυχόν
αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την παραπομπή των ασθενών στο 251 Γενικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας
4. Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) αναλαμβάνει την ευθύνη της
επιστημονικής και λειτουργικής διαχείρισης των προς διάθεση κλινών του 251
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, σε συνεργασία με τον Διοικητή του
Νοσοκομείου. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται ο ορισμός Συνδέσμου-Συντονιστή
της παραπάνω λειτουργίας μεταξύ της 1ης Υ.Π.ε και του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας σε συνεργασία με την 1η Υ.Πε. Ο Διοικητής του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας, πέραν της άσκησης των προβλεπόμενων στην κείμενη
νομοθεσία αρμοδιοτήτων του, συνδράμει τον Σύνδεσμο-Συντονιστή του εδαφίου 1
της παρούσας παραγράφου στην άσκηση των καθηκόντων του.
5. Ως Σύνδεσμος-Συντονιστής μεταξύ της 1η Υ.Πε και του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας ορίζεται, ο ιατρός Κοτιλέας Παναγιώτης Αντιστράτηγος
εν αποστρατεία, επίτιμος Διευθυντής της Διευθύνσεως Υγειονομικού του ΓΕΣ, που
θα ασκεί τα καθήκοντά του αμισθί και θα συνεπικουρείται:
α) από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ως συντονιστή και αρμόδιο για τη διαδικασία
διακομιδής των ασθενών και
β) από τον Γεώργιο Χαραλάμπους, Διευθυντή ΕΣΥ, ιατρό Παθολόγο, ως
Επιστημονικά Υπεύθυνο.
6. Η 1η Υ.Πε. διαθέτει στο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, το απαιτούμενο
προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό) και
ιατροφαρμακευτικό υλικό, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τα
αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας του προσωπικού. Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να μετακινείται προσωπικό που εργάζεται με
οιαδήποτε σχέση εργασίας στις δομές της 1ης Υ.Πε., για τις ανάγκες λειτουργίας του
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
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της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές και συμμετοχές επί των
νοσηλίων. Η αναγκαία ημερήσια φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
8. Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από
δημόσια νοσοκομεία σε τμήματα νοσηλείας ή και θαλάμους με κλίνες αυξημένης
φροντίδας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ορίζεται το Ε.Κ.Α.Β., κατόπιν
σχετικής ημερήσιας ενημέρωσής του για τη διαθεσιμότητα των κλινών νοσηλείας και
των κλινών αυξημένης φροντίδας, καθώς και για το είδος των υπό διακομιδή
νοσηλευτικών περιστατικών.
9. Για το χρονικό διάστημα από 22.3.2021 έως και 30.04.2021 το 251 Γενικό
Νοσοκομείο Αεροπορίας εντάσσεται στο γενικό σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.
----------.---------1204. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 33627 της 19/24.3.2021 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”» (B΄ 1153)
Για άλλες τροποποιήσεις των ποσοστών δέσμευσης πόρων του άνω
Προγράμματος βλ. σχόλιο κάτω από την υ.α. 106755/2020 «Τροποποίηση των
ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020”» (B’ 4605), ανωτ. αριθ. 829.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/209 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
(Α’ 133).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
(Α’ 192), όπως ισχύει.
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5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ/2.11.2015 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014» (Β’ 2473), όπως ισχύει και ειδικότερα
το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2014)10179/18.12.2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ,
περί έγκρισης του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπό στοιχεία C(2020)4704/07.7.2020 εκτελεστική απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης ορισμένων στοιχείων του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο
2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των Χρηματοδοτικών του Πινάκων.
11. Τις υπ’ αρ. 91545/13.9.2019 (Β’ 3510), 126551/ 06.12.2019 (Β’ 4754),
47915/14.5.2020 (Β’ 1933) και 106755/12.10.2020 (Β’ 4605) αποφάσεις του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί τροποποίησης των ποσοστών
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 20142020».
12. Την υπ’ αρ.80668/29.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ’’Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία’’, ’’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’,
’’Ανατολική Μακεδονία Θράκη’’, ’’Θεσσαλία’’, ’’ Ήπειρος’’, ’’Δυτική Ελλάδα’’,
’’Δυτική Μακεδονία’’, ’’Στερεά Ελλάδα’’, ’’Πελοπόννησος’’, ’’Ιόνια Νησιά’’,
’’Βόρειο Αιγαίο’’, ’’Κρήτη’’, ’’Αττική’’, ’’Νότιο Αιγαίο’’, ’’Τεχνική Βοήθεια’’»
(Β’ 3289).
13. Το υπ’ αρ. 985/12.3.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
περί αίτησης τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων Άξονα Προτεραιότητας 1
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020».
14. Το υπ’ αρ. 32379/17.3.2021 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
15. Την υπ’ αρ. 33181/18.3.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα
«Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014
για το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020».
16.
Την
ανάγκη
άμεσης
ένταξης
δράσεων
κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του ιού COVID-19.
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αντιμετώπισης

των

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» ως ακολούθως:

Άξονας

Τίτλος Άξονα

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και
της καινοτομίας

391,40%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του ΕΠ δεν μπορεί να υπερβεί
το 173,66% της συνολικής χρηματοδότησης του Προγράμματος.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης, προκειμένου να μην
προκληθεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολοκλήρωση του Ε.Π. υπερδέσμευση
θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1205. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1063 της
22/24.3.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40%
του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β΄ 1156) (Διορθ. Σφαλμ.
στο ΦΕΚ Β’ 2075/20.5.2021)
Βλ. και την υ.α. ΓΔΟΥ 400/2021 «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),
κατωτ. αριθ. 1264.
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις των παρ. 8α 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 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) και όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).
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), και 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. 1/20.01.2016 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, 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 υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 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.: 2/2.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
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Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή
3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
6:00» (Β΄ 1).
14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα
11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
6:00» (Β΄ 30).
15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/15.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα
18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
6:00» (Β΄ 89).
16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα
25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
6:00» (Β΄ 186).
17. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 9147/10.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
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δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 534).
18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 13805/3.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων 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 Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα
6:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 843).
19. Την από 16.3.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
20. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή των
παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68).
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,
αποφασίζουμε:
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία
εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον
κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία:
α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου
2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021
στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 τουλάχιστον έναν από
τους ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ - ή του 40% του
συνολικού μισθώματος - ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ - για τον μήνα Μάρτιο 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. Σε περίπτωση που οι ΚΑΔ μιας
επιχείρησης, όπως ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνονται στους δυο
ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος, εφαρμόζεται, το ευνοϊκότερο για τον
μισθωτή, καθεστώς του ΠΙΝΑΚΑ Α ήτοι αυτό της απαλλαγής από την καταβολή του
μισθώματος,
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β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου
2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021
στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους ΚΑΔ που
περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ του Παραρτήματος και παράλληλα έχει ενεργό
κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος / υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021,ο οποίος
περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο
της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως
υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική
εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική
δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) υποκατάστημα].
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 ενεργείς την 4η Ιανουαρίου 2021, για την
εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για
την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιων
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
(Ακολουθεί Πίνακας)
Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτής, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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1206. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787 της 26/26.3.2021 «Κύρωση Σύμβασης
Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου
Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης
Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας
Άρθρο τρίτο
Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων
επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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Άρθρο τέταρτο
Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ
ΚΟΣΜΑ
Άρθρο πέμπτο
Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο έκτο
Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων
Α.Ε.
Άρθρο έβδομο
Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν.
4307/2014 – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021
Άρθρο όγδοο
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο
πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης
«Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο ένατο
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο δέκατο
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Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για μέσα ατομικής
προστασίας και υγιεινής
Άρθρο ενδέκατο
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
Άρθρο δωδέκατο
Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ΕΚΑΒ
Άρθρο δέκατο τρίτο
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Παραχώρηση απλής χρήσης - Τροποποίηση της παρ. 5.α) του άρθρου 13 του ν.
2971/2001
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης
χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών –
Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001
Άρθρο δέκατο έκτο
Ορισμός του όρου «δελτίο» και ακατάσχετο ποσοστού των εσόδων από τον φόρο
που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 60
του ν. 2961/2001
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο δέκατο έβδομο
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς
Διηρημένης Ιδιοκτησίας
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Άρθρο δέκατο όγδοο
Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις
πολεοδομικών σχεδίων
Άρθρο δέκατο ένατο
Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο εικοστό
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο εικοστό πρώτο
Επέκταση χιονοδρομικών κέντρων
Άρθρο εικοστό δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πλαίσιο των μέτρων για
τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση θητείας Δ.Σ.
ΟΕΒ
Άρθρο εικοστό τρίτο
Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων («Ε.ΕΠ.ΕΤ.»). ΑρμοδιότητεςΣύνθεση
Άρθρο εικοστό τέταρτο
Διενέργεια αυτοψίας
Άρθρο εικοστό πέμπτο
Απόφαση κατεδάφισης
Άρθρο εικοστό έκτο
Έκθεση προσωρινών μέτρων
Άρθρο εικοστό έβδομο
Εξουσιοδοτική διάταξη
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Άρθρο εικοστό όγδοο
Σύνθεση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 7 π.δ. της 13.4.1929 Διορισμός μελών
Άρθρο εικοστό ένατο
Διάγραμμα Ελευσίνας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο τριακοστό
Κωλύματα αθλητικού νόμου και καταστατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΙΣΧΥΣ
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Ισχύς
...
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
...
Άρθρο όγδοο
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο
πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης
«Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. 29013/2021 «Ενίσχυση
επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς της νόσου Covid 19.» (Β΄ 900), ανωτ. αριθ. 1161)
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Άρθρο ένατο
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
(Α΄ 74), ανωτ. αριθ. 97).
Άρθρο δέκατο
Παράταση ισχύος υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για μέσα ατομικής
προστασίας και υγιεινής
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο ενδέκατο
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339).
Άρθρο δωδέκατο
Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ΕΚΑΒ
Με το άρθρο 116 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), κατωτ. αριθ. 1319, ορίστηκε ότι:
«Η αγορά ασθενοφόρων δυνάμει του δωδέκατου άρθρου του v. 4787/2021
(Α’ 44) απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στις υποβληθείσες
προσφορές η αξία αναφέρεται χωρίς Φ.Π.Α. και ο ανάδοχος που επιλέγεται δεν
επιβαρύνει την αξία παράδοσης με Φ.Π.Α.»
«1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σχετικό αίτημα του
Υπουργού Υγείας, διατίθενται τα χρηματικά ποσά που συγκεντρώθηκαν έως και την
ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος στον ειδικό λογαριασμό «Είσπραξη δωρεών
προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19», καθώς και χρηματικά ποσά που έχουν συγκεντρωθεί μεταγενεστέρως, προς τον
σκοπό της αγοράς δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων για την κάλυψη των αναγκών του
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το EKAB συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καταγραφή των αναγκαίων
προδιαγραφών των ασθενοφόρων και κοινοποιεί τις προδιαγραφές αυτές στο
Υπουργείο Οικονομικών ως φορέα υλοποίησης της αγοράς των ασθενοφόρων.
Σκοπός της διάθεσης των χρηματικών ποσών της παρούσας είναι η αξιοποίηση των
ασθενοφόρων σε κάθε περίπτωση έκτακτου κινδύνου δημόσιας υγείας, που επιβάλλει
την αύξηση της δυνατότητας διακομιδών από το ΕΚΑΒ προς όλα τα νοσοκομεία της
Χώρας.
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2. Η προμήθεια των δεκαεπτά (17) ασθενοφόρων διενεργείται από το Υπουργείο
Οικονομικών, ως αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προϋποθέσεις
της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με τις τεχνικές
προδιαγραφές που του διαβιβάζονται από το ΕΚΑΒ και εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών των
ασθενοφόρων. Για την έναρξη της διαδικασίας απευθύνεται πρόσκληση σε τρεις (3)
τουλάχιστον προμηθεύτριες εταιρείες, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην
προμήθεια ασθενοφόρων, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση. Οι υποβληθείσες προσφορές
διαβιβάζονται στην ανωτέρω τριμελή επιτροπή, η οποία διενεργεί τον έλεγχο της
συμβατότητας των προσφορών αυτών και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τις
τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
3. Μετά την υλοποίηση της ανάθεσης και την προμήθεια των ασθενοφόρων, αυτά
παραδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Υγείας για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ. Οκτώ (8) ασθενοφόρα διατίθενται ισομερώς
στις ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης και εννέα (9) ασθενοφόρα
διατίθενται ισομερώς στις ΥΠΕ Αττικής, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και
Μακεδονίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μέρος του χρηματικού ποσού του
ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να διατίθεται για την ενίσχυση δράσεων
αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, όπως η προώθηση της
αναγκαιότητας του εμβολιασμού και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες
ομάδες και δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και για την υλοποίηση συναφών δράσεων.»
Στο άρθρο δωδέκατο α) τροποποιήθηκε το πρώτο εδ. της παρ. 1 ως προς τα
προς διάθεση χρηματικά ποσά και τον αριθμό των προς αγορά ασθενοφόρων, β)
τροποποιήθηκαν το πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εδ. της παρ. 2 ως προς τον
αριθμό των ασθενοφόρων, την προθεσμία διενέργειας της προμήθειας από το
Υπουργείο Οικονομικών από τη διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών
προδιαγραφών των ασθενοφόρων, ως προς τον αριθμό των εταιρειών που
καλούνται, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τον χρόνο παράδοσης των
ασθενοφόρων και τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου και βελτιώθηκαν
νομοτεχνικά, γ) τροποποιήθηκε το δεύτερο εδ. της παρ. 3 ως προς την κατανομή
των ασθενοφόρων ανά Υ.Π.Ε., δ) προστέθηκε παρ. 4 για τη διάθεση μέρους του
χρηματικού ποσού του λογαριασμού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης
των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ
νέου στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 146 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ.
αριθ. 1734.
Άρθρο δέκατο τρίτο
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας
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Βλ. σχετικώς και την υ.α. 51872 ΕΞ 2021/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί
καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών
και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης
και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχείων
56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και
77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) όμοιες» (Β’ 1798), κατωτ. αριθ. 1295A.
1. Μέχρι τις 31.10.2021, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία,
λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια
διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η
απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία,
τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9,
10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
2. Εξαιρετικά για το έτος 2021 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13
και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου
νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.
3. Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Εσωτερικών (Β’ 1864).
...
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης
χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών Τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001
Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285),
η φράση «σε δύο (2) έτη» αντικαθίσταται από τη φράση «σε τρία (3) έτη» και η
περ. α) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν
κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την
παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της
θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται
απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου
κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν
παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Οικονομικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του
ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική
Υπηρεσία μέσα σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στη ρύθμιση
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του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν
κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή των οποίων το
Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ. είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για
τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται
και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων
υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου
121 του ν. 4495/2017 είτε της περ. α’ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013
(Α’ 174).
Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε
είδους, καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών και
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, κάμπινγκ,
τουριστικά καταλύματα γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός των αναφερομένων
στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για τους τουριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993.
Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 6 επ. του άρθρου 14, με
εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περ. στ’, επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον
αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή
θέση του έργου και δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες συνοδευόμενες από
υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής
και η έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση
έργων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ρητώς εξαιρουμένων των
μαρτύρων και του όρκου».
Άρθρο δέκατο έκτο
Ορισμός του όρου «δελτίο» και ακατάσχετο ποσοστού των εσόδων από τον φόρο
που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 60
του ν. 2961/2001
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) προστίθεται νέο δεύτερο
εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Τα κέρδη που ορίζονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 58, στα
τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο
παιχνιδιού, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κέρδη ανά δελτίο

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

0-100

0,0%

100,01-200

2,5%

200,01-500

5,0%

> 500

7,5%
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Ως δελτίο νοείται ένα ή περισσότερα στοιχήματα που υποβάλλονται από τον παίκτη
στο ίδιο χρονικό σημείο. Ποσοστό των εσόδων από την ανωτέρω κατηγορία φόρων
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων, κατόπιν κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την ίδια
απόφαση δύναται να καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος κατανομής της εν λόγω
χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στα τυχερά παίγνια που
διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον
παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική
συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με
συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό
(500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα
τυχεράπαίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τα τυχερά παίγνια καζίνο,
καθώς και το πόκερ με τις παραλλαγές του.
Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης
εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που
συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών
παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής
κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική
κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του
διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την
πάροδο εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική
κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ
διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη».
2. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2021, το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για
τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.
2961/2001, είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισφορά 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.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
...
Άρθρο δέκατο όγδοο
Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνησης
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σημειακές τροποποιήσεις
πολεοδομικών σχεδίων
1. Τροποποιείται η παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162) ως προς την
προθεσμία ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή
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τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής:
«5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ν. 4447/2016 (Α’ 241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή
τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με
τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης,
αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό
Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης
έγκρισης έως την 31η.12.2022».
2. Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) τροποποιείται ως προς την
προθεσμία ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η παρ. 15
διαμορφώνεται ως εξής:
«15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές
διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124),
είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών
εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν
απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις
31.12.2022, διαφορετικά από 1η.1.2023 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι
διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ..
Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου
έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω».
3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 τροποποιείται ως εξής:
«6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να
τροποποιούνται σημειακά και να γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων, αποσαφηνίσεις
διατυπώσεων και εναρμόνιση κειμένων και διαγραμμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 4
και 5 του ν. 2508/1997».
4. (Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142), ανωτ. αριθ.
557Α, ως προς τον χρόνο εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017
(Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται
από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά
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την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας
κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.»
Η παρ. 5 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 9 του
άρθρου 86 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), κατωτ. αριθ. 1458.
6. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174)
αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη
αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τρία (3) έτη η
υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη
χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους
αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις
έγκρισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που εκδόθηκαν μεταγενεστέρως των
ειδικών διατάξεων Ζ.Ο.Ε. και προβλέπουν τη διατήρηση των συγκεκριμένων
χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση εντός
ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος θα πρέπει να τροποποιηθούν οι
προβλεπόμενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε. ώστε να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του
Γ.Π.Σ.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των
τριών (3) ετών ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους
δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης
παράκλησης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς
και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων
των κτηρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη
λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και
εργαζομένων σε αυτά.
Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου
λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του
όμορου γηπέδου. Η προθεσμία του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2019 για
την υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτηρίου ή εγκατάστασης. Στην
περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της
κτηριακής επέκτασης.
Η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων
καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη
χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους
αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου α’ παρατείνεται
μέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2022.
Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην
της κτιριακής επέκτασης».
...
Άρθρο εικοστό δεύτερο
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Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πλαίσιο των μέτρων για
τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση θητείας ΔΣ
ΟΕΒ
1. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των Οργανισμών
Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), εφόσον έχει λήξει ή λήγει κατά την περίοδο από
3.11.2020 έως 31.5.2021, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19, τα οποία δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών και των λοιπών
διαδικασιών για την ανάδειξη νέων Δ.Σ. και στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί
αρχαιρεσίες, δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να παραταθεί από την
ημερομηνία λήξης της μέχρι την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. και το αργότερο έως την
30ή.6.2021. Η διάρκεια της παράτασης της θητείας των Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης, αν εξακολουθούν
να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα του πρώτου εδαφίου. Οι Ο.Ε.Β. και οι εποπτεύουσες
υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας μεριμνούν αμελλητί για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ανάδειξης νέων Δ.Σ., όταν είναι δυνατή η ασφαλής πραγματοποίησή
τους βάσει των υφιστάμενων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19. Με την ανάδειξη των νέων Δ.Σ. λήγει αυτοδικαίως η
παραταθείσα θητεία των Δ.Σ. του πρώτου εδαφίου.
Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της απ. Υπουργών Εσωτερικών – Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1081/207199 της 4/6.8.2021 «Ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πλαίσιο των μέτρων για τον
περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση προθεσμιών
και τροποποίηση ημερομηνιών του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4787/2021
(Α΄ 44)» (Β’ 3638) ορίστηκε ότι: «Τροποποιούνται οι ημερομηνίες της παρ. 1 του
άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4787/2021 που αφορούν στην περίοδο λήξης
της θητείας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των Οργανισμών
Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) και το διάστημα της περιόδου παρατείνεται έως
30.9.2021.». Με την δε παρ. 2 του άρθρου 1 της ίδιας άνω υ.α. ορίστηκε ότι:
«Τροποποιείται η ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου του
ν. 4787/2021, μέχρι την οποία μπορούν να λάβουν παράταση τα Δ.Σ. και ως νέα
ημερομηνία ορίζεται η 31.10.2021.»
2. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, τα οποία δεν επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση της τακτικής
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σύμφωνα με το άρθρο 20 του από 13.9.1959 β.δ. (Α’ 243), η
λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του προϋπολογισμού
του Τ.Ο.Ε.Β. μπορεί να λάβει χώρα είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης με
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος και,
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες και να τροποποιούνται οι ημερομηνίες του
παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΙΣΧΥΣ
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Ισχύς
1. Οι διατάξεις των άρθρων πρώτου έως και πέμπτου του παρόντος, καθώς και της
κυρούμενης Σύμβασης είναι ειδικότερες και κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, που περιέχει ρυθμίσεις αντίθετες με αυτές.
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1207. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. 4209 της 9/26.3.2021
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7827/19-04-2019 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού
“Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για
την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)” (Β’ 1463 και διόρθωση σφάλματος
Β’ 2095)» (Β΄ 1159)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 199), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΔ.2 του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του EOT στο
Υπουργείο Τουρισμού,
β. Του άρθρου 14 του ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές
τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του
τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής
επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 208),
γ. 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),
δ. 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), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
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στ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 7827/ 19-04-2019 απόφασης της
Υπουργού Τουρισμού «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού
Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» (Β’ 1463 και διόρθωση
σφάλματος Β’ 2095).
3. Την ανάγκη διατήρησης σε ισχύ των χορηγηθέντων «Ειδικών Σημάτων
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα», λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν
δημιουργηθεί από την πανδημία COVID -19.
4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση
στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
3228/24.02.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 7827/19-04-2019 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού
«Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την
Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» (Β’ 1463 και διόρθωση σφάλματος Β’ 2095), ως
εξής:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 αναριθμείται σε 4.α και προστίθεται νέα περίπτωση β’ και
η παράγραφος 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4.α. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. χορηγείται για μια τριετία στο όνομα της επιχείρησης και
αφορά στη συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης ή αναψυχής για την οποία υποβλήθηκε
η σχετική αίτηση. Η επιχείρηση, εφόσον επιθυμεί την ανανέωση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ.,
πρέπει τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας να υποβάλει αίτηση στο
Υπουργείο Τουρισμού, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
στοιχεία α, β, γ, δ του άρθρου 5 της παρούσας. Όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν
αίτηση για ανανέωση του Σήματος, εφόσον τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη,
ελέγχονται από τα ειδικά συλλογικά όργανα για τη διαπίστωση της τήρησης των
προϋποθέσεων της χορήγησής του. Η ανανέωση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας
ισχύει, επίσης, για μία τριετία. Το Υπουργείο Τουρισμού καλύπτει όλες τις δαπάνες
λειτουργίας των ειδικών συλλογικών οργάνων.
β. Κατ’ εξαίρεση λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία
COVID-19, διατηρούνται σε ισχύ έως τις 31-12-2021 τα χορηγηθέντα από το
Υπουργείο Τουρισμού «Ειδικά Σήματα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα», των
οποίων η ημερομηνία λήξης ήταν η 25η Φεβρουαρίου 2020 ή μεταγενέστερη».
6. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 7827/19-04-2019 απόφαση της Υπουργού
Τουρισμού «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)» ((Β’ 1463 και διόρθωση
σφάλματος Β’ 2095).
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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----------.----------

1208. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓOΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 της
26/27.3.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194)
(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρ. 14 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/2021
«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, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1308), κατωτ. αριθ. 1232, από την έναρξη
ισχύος αυτής και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του ίδιου ως άνω
άρθρου 14 διακρίσεις).
----------.---------1209. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 2513/2/12-ε΄ της 17/29.3.2021 «Παράταση χρόνου ανανέωσης
αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων» (Β΄ 1195)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57),
β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
γ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και
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δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
2. Την υπό στοιχεία 80/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/25-α/16.3.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδάφιο 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), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών
φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από
την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παρατείνεται για το έτος 2021, η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5
της υπό στοιχεία 2513/2/218-ιδ΄/29.7.2011 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη (Β΄ 1917) για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων,
μέχρι 31.7.2021.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------1210. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2233.1-34/20340/2021 της 22/29.3.2021 «Παράταση ισχύος
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και
πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements)» (Β΄ 1196)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 125 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),
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β) του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση
προεδρικού διατάγματος 243/1998» (Α’ 232), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α’ 26),
ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …. και Τουρισμού.» (Α’ 114),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το υπ’ αρ.
2811.8/20058/2021/19-03-2021 εισηγητικό σημείωμα ΓΔΟΥ, αποφασίζουμε:
1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών
επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία
κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α’ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, και πρόκειται να
λήξουν κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.2021 έως 30.9.2021, χορηγείται
παράταση ισχύος έξι (6) μηνών, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση.
Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements),
υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα
οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου
εδαφίου.
2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 01ης.04.2021.
----------.---------1211. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1071 της
29/29.3.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από
11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’
76), αντικατάσταση της υπό στοιχεία Α.1056/ 18-3-2021 (Β’1071) απόφαση» (Β΄
1201) (Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 1513/15.4.2021)
Έχοντας υπόψη:
163

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), 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), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
13. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
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απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
14. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) με την οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 5223).
15. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5639).
16. Την υπό στοιχεία Α. 1015/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 246).
17. Την 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 617).
18. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
19. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
20. 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 Μαρτίου 2021 ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20165

3-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.
Η εν λόγω δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης
τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 290 ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’ 5223),
Α. 1280 (Β’ 5639), Α. 1015/2021 (Β’ 246) και Α. 1029/2021 (Β’ 617) αποφάσεων του
Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός
αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας,
διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314),
ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που
υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.
3. Αντικαθίσταται η υπό στοιχεία Α.1056/18-3-2021 (Β’ 1071) από τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιων ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιων
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε
περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.----------

166

1212. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1068 της
29/29.3.2021 «Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/ 2017
(Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση
μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ
Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (B΄ 1220)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν.4714/2020 (Α’ 148), όπως ισχύει, μετά την
τροποποίηση αυτού με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
β) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 251), όπως ισχύει,
γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 Α.Υ.Ο. «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση
τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων.
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων
στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),
δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.«Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια
καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ
ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)»(Β΄ 4486), όπως ισχύει,
ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Διαδικασίες έγκρισης και
ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών
Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).
2. 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).
3. 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), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως
ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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7. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
8. Την υπ’ αρ. 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 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού
Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά την 31.3.2021, για την υποβολή
δήλωσης παύσης των μοντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με
βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση
του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή των εν λόγω
μοντέλων Φ.Η.Μ. από αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
10. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
11. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
«Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέλων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται
ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου
101 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις
διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και την 31-03-2022».
Η παρ. 1
-που είχε αντικατασταθεί από την απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α. 1152
της 30.6/2.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών “Παράταση απόσυρσης των μοντέλων
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό
στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4486)
‘Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με
βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)’
” (Β’ 1220)» (Β’ 2882),
-και από την απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α. 1233 της 26/29.10.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών “Παράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.
1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. "Απόσυρση από τη
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χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ
Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)"” (Β’ 1220)»
(Β’ 5022),
- αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την απ. Υφυπουργού Οικονομικών
Αριθμ. Α. 1269 της 28/29.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Α.1068/29.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών “Παράταση
απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)
που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. "Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν
άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ
ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)"” (Β’ 1220)» (Β΄ 6301).
----------.---------1213. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ.
οικ.7396 /2021 της 24/30.3.2021 «Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής
και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135).» (Β΄ 1223)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80), όπως αυτό
προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256),
β) της παρ. 2 του άρθρου 156 του Μέρους ΙΑ΄ του ν. 4764/2020 «Παρατάσεις
προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση
του άρθρου 136 του ν. 4251/2014» (Α΄ 256),
γ) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης
για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 215),
δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (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),
ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ζ) του π.δ. 106/2020 “Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (A’
255).
169

2. Την αναγκαιότητα συνέχισης της διασφάλισης της νόμιμης διαμονής των πολιτών
τρίτων χωρών στην Ελλάδα, της απρόσκοπτης συναλλαγής τους με τις υπηρεσίες και
της πρόσβασης τους στα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από τον προς ανανέωση
τίτλο διαμονής που κατέχουν κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας και της αποφυγής του κινδύνου περαιτέρω
διασποράς της νόσου COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δημόσιες
υπηρεσίες λειτουργούν με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό για την παροχή
υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης αφενός της ομαλής μετάβασης των πολιτών
τρίτων χωρών στη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης ή
ανανέωσης αδειών διαμονής, με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου για τους
διοικούμενους, αφετέρου την προσαρμογή των υπηρεσιών μίας στάσης στη νέα
ηλεκτρονική διαδικασία και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.
4. Την υπ’ αρ. 4718/23/3/2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με
την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών
τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.
106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31
Ιουλίου 2020, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) έως 31 Μαρτίου 2021, (β) από
1η Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε
αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α΄
256) για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους, (γ) από 1η Απριλίου
2021 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Δεκεμβρίου
2021.
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
Αριθμ.οικ. 479988/2021 της 24/27.12.2021 «Παράταση ισχύος των οριστικών
τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που έχουν εκδοθεί
δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135)» (Β΄ 6248)
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων
κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του
ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την
31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) υπουργικής
απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.»
2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση
των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την αρχική
ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής.
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1214. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4790 της 31.3/31.3.2021 «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)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 1:

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και
υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών
COVID-19

Άρθρο 2:

Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 3:

Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19
(PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 4:

Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής
φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα
πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».

Άρθρο 5:

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε
νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο 6:

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς
που βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 7:

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των
συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς
ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 8:

Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν, κατ’
εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 9:

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών
Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
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Άρθρο 10:

Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 11:

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 12:

Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών
Λοιμώξεων

Άρθρο 13:

Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού

Άρθρο 14:

Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 15:

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού
COVID-19

Άρθρο 16:

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Άρθρο 17:

Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών (Φ.Π.Υ.Υ.)

Άρθρο 18:

Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.

Άρθρο 19:

Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για
την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 20:

Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής
προστασίας, προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών

Άρθρο 21:

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή
της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο 22:

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 23:

Αναγκαστική διάθεση χώρων

Άρθρο 24:

Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής
προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη
εξοπλισμού

Άρθρο 25:

Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 26:

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 27:

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19

Άρθρο 28:

Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 29:

Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Άρθρο 30:

Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη
ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας
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Άρθρο 31:

Διαδικασία αποδοχής δωρεών

Άρθρο 32:

Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού

Άρθρο 33:

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα
υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy

Άρθρο 34:

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Άρθρο 35:

Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 36:

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Άρθρο 37:

Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων

Άρθρο 38:

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων

Άρθρο 39:

Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID - 19 Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν. 4761/2020

Άρθρο 40:

Στελέχωση των Εμβολιαστικών Κέντρων - Τροποποιήσεις του άρθρου
52 του ν. 4764/2020

Άρθρο 41:

Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων
των νοσοκομείων

Άρθρο 42:

Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που
δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 43:

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής
Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)-Τροποποίηση του άρθρου
τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021

Άρθρο 44:

Διορισμός προσωρινής διοίκησης του ειδικού νοσοκομείου με την
επωνυμία
«ΕΙΔΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ».

Άρθρο 45:

Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας.

Άρθρο 46:

Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 47:

Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης
εργασίας

Άρθρο 48:

Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 49:

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων - Αντικατάσταση της
παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018
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Άρθρο 50:

Διορισμός Αξιολογητών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018

Άρθρο 51:

Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών

Άρθρο 52:

Νομιμοποίηση δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Υγείας

Άρθρο 53:

Νομιμοποίηση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας του
Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ.

Άρθρο 54:

Εξειδίκευση όρων απασχόλησης ιατρών στις Μονάδες Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης

Άρθρο 55:

Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Άρθρο 56:

Δυνατότητα τοποθέτησης αθλητών πτυχιούχων ιατρικής προς
ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα - Τροποποίηση του άρθρου 42
του ν. 4238/2014

Άρθρο 57:

Άδειες ιατρών που συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις

Άρθρο 58:

Αναγνώριση
νοσημάτων

Άρθρο 59:

Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων

Άρθρο 60:

Οργανωτικά Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο 61:

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους
παρόχους υπηρεσιών

Άρθρο 62:

Ρυθμίσεις clawback - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Άρθρο 63:

Ταμειακά διαθέσιμα των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας - Τροποποίηση του άρθρου
61 του ν. 3459/2006

κέντρων

εμπειρογνωμοσύνης

και

πολύπλοκων

ΜΕΡΟΣ Β’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 64:

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Άρθρο 65:

Ορισμοί

Άρθρο 66:

Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
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Άρθρο 67:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Άρθρο 68:

Υποβολή αίτησης

Άρθρο 69:

Έγκριση αίτησης

Άρθρο 70:

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου

Άρθρο 71:

Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου - Σώρευση - Χρονικό διάστημα
καταβολής

Άρθρο 72:

Υποχρεώσεις οφειλέτη

Άρθρο 73:

Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου και αναδρομική έκπτωση

Άρθρο 74:

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα πληρωμών

Άρθρο 75:

Παροχή στοιχείων

Άρθρο 76:

Διενέργεια ελέγχων

Άρθρο 77:

Υποχρέωση διαφάνειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 78:

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης
αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 79:

Aπαλλαγή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών από τον Φ.Π.Α. στο
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του Εργαλείου Υποστήριξης
Έκτακτης Ανάγκης - Προσθήκη περ. ιθ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27
του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 80:

Παράταση προθεσμιών έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων και διενέργειας των τακτοποιητικών λογιστικών
εγγραφών του ν. 4270/2014

Άρθρο 81:

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την κατ’ εξαίρεση μεταφορά
υφιστάμενης επιχείρησης καζίνο - Προσθήκη άρθρου 369Α στον
ν. 4512/2018
ΜΕΡΟΣ Γ’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 82:

Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το
Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Άρθρο 83:

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης

Άρθρο 84:

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
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Άρθρο 85:

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής
τελών, παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις

Άρθρο 86:

Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για
τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 87:

Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 για την
Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
ΜΕΡΟΣ Δ’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 88:

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης

Άρθρο 89:

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή
συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των
νομικών προσώπων

Άρθρο 90:

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Άρθρο 91:

Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον
καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί
υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 92:

Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους στους
οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4753/2020
ΜΕΡΟΣ Ε’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 93:

Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών

Άρθρο 94:

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

Άρθρο 95:

Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασίων στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4763/2020

Άρθρο 96:

Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19

Άρθρο 97:

Ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 3966/2011
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Άρθρο 98:

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης - Τροποποίηση της
παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Άρθρο 99:

Ρυθμίσεις για τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020

Άρθρο 100:

Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εξωτερικής
Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Άρθρο 101:

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας

Άρθρο 102:

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών
παιδοκόμων

Άρθρο 103:

Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων,
Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας - Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007

Άρθρο 104:

Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων

Αξιολόγησης

και

βοηθών βρεφοκόμων –

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 105:

Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 40 του
ν. 4778/2021

Άρθρο 106:

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό
στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις
τριτογενούς τομέα -Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123
του ν. 4714/2020

Άρθρο 107:

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό
στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά
καταλύματα δωδεκάμηνης διάρκειας - Τροποποίηση των παρ. 1α και
2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020

Άρθρο 108:

Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε προνοιακούς
φορείς -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018

Άρθρο 109:

Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε
προνοιακούς φορείς
ΜΕΡΟΣ Ζ’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 110:

Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Άρθρο 111:

Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων

Άρθρο 112:

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που
αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις
εστίασης

Άρθρο 113:

Χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
ΜΕΡΟΣ Η’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 114:

Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών
στο καθεστώς του ν. 4635/2019 - Τροποποίηση της παρ. 4 και
προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019

Άρθρο 115:

Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης δομικών κατασκευών κεραίας Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019

Άρθρο 116:

Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και
αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής
ΜΕΡΟΣ Θ’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 117:

Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών με προσωρινές διοικήσεις Αρχαιρεσίες ομοσπονδιών που έλαβαν ειδική αθλητική αναγνώριση
το έτος 2020 - Παράταση θητείας Ε.Ε.Α.

Άρθρο 118:

Αναβολή κατάταξης αθλητών που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς
Αγώνες ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα - Τροποποίηση του άρθρου 18
του ν. 3421/2005

Άρθρο 119:

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά
σωματεία
ΜΕΡΟΣ Ι’:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 120:

Ορισμός διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης συμμόρφωσης
τουριστικών επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού
περιεχομένου

Άρθρο 121:

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας

178

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122:

Ρύθμιση για το Φαράγγι Σαμαριάς - Τροποποίηση της περ. δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4519/2018

Άρθρο 123:

Παρατάσεις
προθεσμιών
Μετανάστευσης και Ασύλου

αρμοδιότητας

του

Υπουργείου

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 124: Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 1
Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση
ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
(Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, προστίθεται παρ. 4α στο άρθρο τριακοστό πρώτο
του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του το άρθρο αυτό,
ανωτ. αριθ. 838).
«Άρθρο 2
Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό
COVID-19
Με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), κατωτ. αριθ. 1541,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διάθεσης
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.»
1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID - 19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2021,
διανέμεται με κρατική μέριμνα σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, μία αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου της
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νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ανά εβδομάδα, η οποία προορίζεται για ατομική
χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς της από επαγγελματίες υγείας.
2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων της
παρ. 1 με καθεστώς κατά παρέκκλιση έγκρισης διάθεσης και έναρξης χρήσης από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους
της Ε.Ε. για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ήτοι προς
περιορισμό της διασποράς της πανδημίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
α) ο κατασκευαστής έχει λάβει ειδική ή κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και
έναρξης χρήσης τους ως αυτοδιαγνωστικών στην αγορά από τον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με
προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος ως αρμόδια αρχή εφόσον ο κατασκευαστής έχει
έδρα στην Ελληνική Επικράτεια ή ο θέτων το προϊόν στην αγορά έχει λάβει τέτοια
έγκριση, ή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον το εν λόγω
κράτος μέλος έχει θεσπίσει αντίστοιχες προδιαγραφές,
β) οι πληροφορίες στις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος παρέχονται στην ελληνική
γλώσσα με εύληπτο και σαφή τρόπο,
γ) δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά αντίστοιχο προϊόν, το οποίο να διαθέτει την
απαιτούμενη σήμανση CE, ως αυτοδιαγνωστικό, ή τα διατιθέμενα ως άνω προϊόντα
με τη σήμανση CE δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.
3. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) υποχρεούται να διατηρεί μητρώο
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 ως
προς την κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους στην Ελλάδα.
Ο Ε.Ο.Φ. προσδιορίζει το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που υποβάλλει ο
αιτών για τον σκοπό αυτό.
4. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 μέσω των φαρμακείων γίνεται χωρίς
αντίτιμο από τους δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας ρυθμίζονται η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση
μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID19 και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή τους στη διακίνησή τους από την
έναρξή τους, καθώς και η διαδικασία καταβολής της.
Εκδόθηκε η υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 58042/2021 «Ορισμός αμοιβής των
φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό COVID-19 και των
φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή τους στη διακίνηση αυτών στα φαρμακεία»
(Β’ 4397), κατωτ. αριθ. 1562.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Υγείας καθορίζονται οι δικαιούμενοι, ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, ο τρόπος διανομής των
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, καθώς και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»
Στο άρθρο 2,
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-το πρώτο εδ. της παρ. 4 του οποίου είχε τροποποιηθεί, είχε προστεθεί δεύτερο
εδ. και η παρ. 4 είχε διαμορφωθεί εκ νέου στο σύνολό της από την παρ. 2 του
άρθρου πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411,
-αντικαταστάθηκε στην παρ. 1 η φράση σε «κάθε κάτοχο» από τη λέξη
«κατόχους» και τροποποιήθηκε η ημερομηνία εφαρμογής, προστέθηκε στην
παρ. 5 στην εξουσιοδοτική διάταξη ο Υπουργός Οικονομικών και η φράση «οι
δικαιούμενοι» και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του ως άνω
από το άρθρο 89 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), κατωτ. αριθ. 1479.
Για την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρισης των αποτελεσμάτων της
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της άνω παρ. βλ. την παρ. 1 του άρθρου
27 του ν. 4792/2021 (A΄ 54), κατωτ. αριθ. 1243.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2243/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος)
από τον κορωνοϊό COVID - 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των
ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (B΄ 1440), κατωτ. αριθ. 1245.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.»
(Β’ 1582), κατωτ. αριθ. 1259.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24526/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 1583), κατωτ. αριθ. 1260.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία» (Β΄ 1588), κατωτ. αριθ. 1262.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές
επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 1685), κατωτ. αριθ. 1280.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 1686), κατωτ. αριθ. 1281.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
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(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 1825), κατωτ. αριθ. 1301.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές,
διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’
1866), κατωτ. αριθ. 1305.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την
επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και
των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα
Κολλέγια» (Β’ 1903), κατωτ. αριθ. 1312.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518 της 17/18.5.2021 «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’
2020), κατωτ. αριθ. 1320.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία» (Β’ 2192), κατωτ. αριθ. 1340.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 για την
επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής)» (Β’ 2198), κατωτ.
αριθ. 1343.
Είχε εκδοθεί
η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/2021 «Δωρεάν διανομή
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών» (Β’ 2237), κατωτ.
αριθ. 1358.
Είχε εκδοθεί
η υ.α. Φ.251/64572/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2363), κατωτ.
αριθ. 1371.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.35102/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική περίοδο του
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εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2365), κατωτ. αριθ.
1373.
Είχε εκδοθεί η υ.α. 74557/Δ6/2021 «Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ)
δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων
Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων
στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και
εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2708), κατωτ.
αριθ. 1399.
Με την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (A’ 110),
κατωτ. αριθ. 1411, είχε οριστεί ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4790/2021 (Α’ 48) ως προς τη διάθεση με κρατική μέριμνα μιας
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
ανά εβδομάδα, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021.»
Για τη δυνατότητα διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα,
αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19
έως την 30ή.9.2021, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, και από
επιχειρήσεις εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και, όπου οι τοπικοί
φαρμακευτικοί σύλλογοι αρνούνται τη συμμετοχή τους, από καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που
λειτουργούν νόμιμα ως: α) υπεραγορές τροφίμων (super markets) και β)
παντοπωλεία, βλ. το άρθρο εξηκοστό όγδοο ιδίου άνω ν. 4812/2021.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41302/2021 «Επιπλέον σημεία διάθεσης με
κρατική μέριμνα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό (self test)» (Β΄ 2888), κατωτ. αριθ. 1423.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45222/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130), κατωτ. αριθ. 1444.
Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47197/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1469.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042/2021 «Δωρεάν διανομή
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών» (Β’ 3553), κατωτ. αριθ.
1486.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/107120/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού
2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 4052),
κατωτ. αριθ. 1533.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
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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. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 4207), κατωτ. αριθ. 1546.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία
στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766), κατωτ. αριθ. 1611.
Άρθρο 3
Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους
υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Με την παρ. 11 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ.
αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), που
αφορά στη διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού
COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρατείνεται
από την ημερομηνία λήξης της έως και την 30ή.9.2021.»
Με την περ. β) της παρ. 3 του άρθρου εικοστού έκτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181),
κατωτ. αριθ. 1589Α, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.»
Με το άρθρο 20 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734, ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διενέργειας μοριακού
ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για
κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρατείνεται έως και την 31η.3.2022.»
«1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά
σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19 εντός
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξής τους.»
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Η παρ. 1 τροποποιήθηκε ως προς τον χρόνο υποβολής των υπόχρεων για
κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης (τεστ PCR) του
κορωνοϊού COVID-19 και διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από την περ. α) της
παρ. 3 του άρθρου εικοστού έκτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. αριθ.
1589Α.
2. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα
υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε
βάρος των πιστώσεων αυτών, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης του
υπόχρεου και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου
ταυτοποιητικού στοιχείου.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει μέχρι την 30ή.6.2021.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται η διαδικασία που
ακολουθείται μετά την υποβολή των υπόχρεων για κατάταξη σε έλεγχο ανίχνευσης
του κορωνοϊού COVID-19 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.400/51/562697/Σ.307/2021 «Διενέργεια μοριακού ελέγχου
ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις
Ένοπλες Δυνάμεις» (Β’ 1836), κατωτ. αριθ. 1303.
Άρθρο 4
Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου
νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19».
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες
από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο 6
Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που
βρίσκονται σε περιορισμό
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
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Άρθρο 7
Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων
ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου
έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ.
167).
Άρθρο 8
Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρμογή
του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου
1. Ιατροί που έχουν τοποθετηθεί σε κενές θέσεις ειδικευομένων κατ’ εφαρμογή του
τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και
οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε νοσοκομεία της
χώρας, δύνανται, εφόσον δεν παραιτηθούν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και πάντως έως τις 30.6.2021, να ολοκληρώσουν τον συνολικό
χρόνο ειδίκευσης στα νοσοκομεία αυτά, ως υπεράριθμοι.
2. Οι ιατροί της παρ. 1, μετά από αίτησή τους στο νοσοκομείο στο οποίο έχουν
τοποθετηθεί και με απόφαση του οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου, δύνανται να
τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο εκπαίδευσης/ ειδίκευσης μέχρι την
ολοκλήρωση του συνολικού χρόνου ειδίκευσης ως υπεράριθμοι, κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων, είτε για την έναρξη είτε για τη συνέχιση και ολοκλήρωση
της ειδίκευσής τους, ανεξαρτήτως αν η ανωτέρω αίτηση αφορά σε νοσοκομεία
μερικής ή πλήρους άσκησης. Σε περίπτωση πληρότητας του νοσοκομείου αυτού, οι
εν λόγω ιατροί δύνανται να τοποθετηθούν με την ίδια διαδικασία σε άλλο νοσοκομείο
της επιλογής τους.
Άρθρο 9
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού
προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού όγδοου του
ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
Άρθρο 10
Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν.
4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
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Άρθρο 11
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται ο άμεσος κίνδυνος διασποράς του και για χρονικό
διάστημα όχι πέραν της 30ής.6.2021, επιτρέπεται η εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) με αποζημίωση. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Ο.Δ.Υ., στην οποία αναφέρονται σαφή και
συγκεκριμένα στοιχεία, που δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία, ο
αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής
απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ.,
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Οι ώρες της
υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ. ορίζονται
ανά τρίμηνο ως εξής:
α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία για
τους υπαλλήλους και το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ. οι ως άνω ώρες
ορίζονται μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ανά υπάλληλο.
β. Βραδινή υπερωριακή εργασία και εργασία σε αργίες. Για το προσωπικό του
Ε.Ο.Δ.Υ. και εφόσον αυτό απασχολείται βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως
άνω ώρες ορίζονται μέχρι εκατόν σαράντα τέσσερις (144) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.
Με το άρθρο εικοστό έκτο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς την
υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από την λήξη της
έως την 30ή.9.2021.»
Με το άρθρο έκτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. αριθ. 1589Α, ορίστηκε ότι:
«Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ως προς την υπερωριακή
απασχόληση προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η Δεκεμβρίου 2021.»Με το άρθρο 14 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ.
1734, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς
την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Ε.Ο.Δ.Υ., παρατείνεται έως την
31η.3.2022.»
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, από την 1η.1.2022 και για ένα τρίμηνο
και για την εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των εργαζομένων
στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση
Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, βλ. το άρθρο 169 του ν.
4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734.
Άρθρο 12
187

Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 ( (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο 13
Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο 14
Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6
και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού
ιατρού ιδιωτών ιατρών παρατείνεται έως την 30ή.6.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου
λήξεώς τους, με τους ίδιους όρους.
2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα
από 1.4.2021 έως 30.6.2021 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Άρθρο 15
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο 16
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τέταρτου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167)
Άρθρο 17
Μετακινήσεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.)
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο πέμπτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ανωτ.
αριθ. 426)
Άρθρο 18
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Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ.
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 16 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ.
αριθ. 991)
Άρθρο 19
Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και
βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας
υγείας
(Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 6 και παρ. 7 στο άρθρο δεύτερο της από
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1 και
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του το άρθρο αυτό).
Άρθρο 20
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας,
προσωπικής υγιεινής και αποφυγή αθέμιτων πρακτικών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.3.2020 (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
Άρθρο 21
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), ανωτ. αριθ. 339)
Άρθρο 22
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο 23
Αναγκαστική διάθεση χώρων
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
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Άρθρο 24
Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και
φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
(Παρατίθεται ως σχόλιο στην παρ. 2 του άρθρου έκτου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 14.3.2020 (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
Άρθρο 25
Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού πρώτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
Άρθρο 26
Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020
(Α΄ 116), ανωτ. αριθ. 426)
Άρθρο 27
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τρίτο της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού τέταρτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου της από
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου ενδεκάτου της από
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
Άρθρο 28
Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για
την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
(Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο δωδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
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Άρθρο 29
Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο 30
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τρίτου της από
10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597)
Άρθρο 31
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο όγδοο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τρίτου της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167).
Άρθρο 32
Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
(Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο 33
Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής
δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
Άρθρο 34
Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
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Άρθρο 35
Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄
83), ανωτ. αριθ. 155)
Άρθρο 36
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου του
ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)
Άρθρο 37
Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο 38
Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων
(Αντικαθίσταται τo άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), ανωτ. αριθ.
1096).
Άρθρο 39
Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19 - Προσθήκη
παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν. 4761/2020
(Προστίθεται παρ. 6Α στο άρθρο 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), ανωτ. αριθ. 970)
Άρθρο 40
Στελέχωση των Εμβολιαστικών Κέντρων - Τροποποιήσεις του άρθρου 52 του
ν. 4764/2020
1. (Τροποποιείται το δεύτερο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ανωτ. αριθ. 991 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η παρ. αυτή).
2. (Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 52 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) , ανωτ. αριθμ.
991).
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Άρθρο 41
Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των
νοσοκομείων
Η θητεία των αιρετών μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν
έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων,
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 42
Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν
αναγκαστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, από την έξαρση
του κορωνοϊού COVID-19
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID- 19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2021, για τον
καθορισμό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που
δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της
έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού
συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του
άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος
των εκκαθαρισμένων υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό
διάστημα της αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν
μέρει επιχείρησης στο Δημόσιο. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι
ακατάσχετη και αφορολόγητη.
Άρθρο 43
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου
του ν. 4771/2021
(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021 (Α’
16) , ανωτ. αριθ. 1096) .
…
Άρθρο 45
Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας
1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19 και προς τον σκοπό της πληρέστερης και ταχύτερης εμβολιαστικής
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κάλυψης του πληθυσμού, ιδρύονται, με απόφαση του αρμόδιου για την Πολιτική
Προστασία Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Υγείας ή του κατά
περίπτωση αρμοδίου οργάνου, εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας άνω των
δέκα (10) εμβολιαστικών γραμμών, τα οποία υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο
Υγείας και εποπτεύονται οργανωτικά και λειτουργικά από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας.
«2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία Υπουργού και
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, στελεχώνονται τα εμβολιαστικά κέντρα
υψηλής δυναμικότητας με ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο
διατίθεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από τις Ένοπλες
Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τον Ε.Ο.Δ.Υ.
και τον Ερυθρό Σταυρό.».
Στην παρ. 2 προστέθηκαν οι λέξεις «και διοικητικό» μετά τις λέξεις «με
ιατρονοσηλευτικό» και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως
άνω από το άρθρο δέκατο πέμπτο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411.
«Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Υγείας και προς τον σκοπό
της υλοποίησης του Προγράμματος «Γαλάζια Ελευθερία» δύναται να μετακινούνται
Διοικητές, Υποδιοικητές και λοιπό διοικητικό προσωπικό των Υ.Πε. σε εμβολιαστικά
κέντρα υψηλής δυναμικότητας στη νησιωτική και περιφερειακή Ελλάδα. Η παρούσα
καταλαμβάνει και μετακινήσεις, που έχουν ήδη υλοποιηθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Στους ανωτέρω καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, διαμονής και
διατροφής κατά την κείμενη νομοθεσία.».
Τα μέσα σε «» τρία εδ. προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού
τέταρτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται και
κάθε ειδικότερο θέμα αναφορικά με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τη
λειτουργία, οργάνωση, χωροθέτηση, φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση των
εμβολιαστικών κέντρων υψηλής δυναμικότητας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτημα λειτουργικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Η έναρξη ισχύος του παρόντος ανατρέχει στον χρόνο δημοσίευσης του
ν. 4764/2020 (Α’ 27).
Άρθρο 46
Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19
Με το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. αριθ. 1411,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από
τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021.»
Με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), κατωτ. αριθ. 1541,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 31η.12.2021.»
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1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.7.2021, δύναται να ορίζεται,
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως
προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του
λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19, ότι ο απασχολούμενος
δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.
Η υποχρέωση αυτή μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους που απασχολούνται
ιδίως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της
μεταποίησης και των μεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αερομεταφορών) και
σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2243/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον
κορωνοϊό COVID - 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των
ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (B΄ 1440), κατωτ. αριθ. 1245.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.»
(Β’ 1582), κατωτ. αριθ. 1259.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24526/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 1583), κατωτ. αριθ. 1260.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία» (Β΄ 1588), κατωτ. αριθ. 1262.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές
επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 1685), κατωτ. αριθ. 1280.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 1686), κατωτ. αριθ. 1281.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.π.οικ. 26394/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
θρησκευτικούς λειτουργούς και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας» (Β’
1688), κατωτ. αριθ. 1282.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος)
από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 1825), κατωτ. αριθ. 1301.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Β’ 1866), κατωτ. αριθ. 1305.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την
επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και
των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα
Κολλέγια» (Β’ 1903), κατωτ. αριθ. 1312.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518 της 17/18.5.2021 «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’
2020), κατωτ. αριθ. 1320.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία» (Β’ 2192), κατωτ. αριθ. 1340.
Εκδοθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 για την
επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής)» (Β’ 2198), κατωτ.
αριθ. 1343.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/64572/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2363), κατωτ.
αριθ. 1371.
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Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.35102/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική περίοδο του
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2365), κατωτ. αριθ.
1373.
Εκδόθηκε η υ.α. 74557/Δ6/2021 «Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ)
δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων
Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων
στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και
εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2708), κατωτ.
αριθ. 1399.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066),
κατωτ. αριθ. 1434.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄
3117), κατωτ. αριθ. 1439.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45222/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130), κατωτ. αριθ. 1444.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 3276),
κατωτ. αριθ. 1462.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47197/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1469.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
3481), κατωτ. αριθ. 1477.
Εκδόθηκε η 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
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2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
3660), κατωτ. αριθ. 1497.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1505.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/107120/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού
2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 4052),
κατωτ. αριθ. 1533.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
4054), κατωτ. αριθ. 1533Α.
Εκδόθηκε 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 10/12.9.2021 «Εκτακτα 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
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υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 4207), κατωτ. αριθ. 1546.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία
στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766), κατωτ. αριθ. 1611.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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
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2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’
5401), κατωτ. αριθ. 1663.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
2. Οι εργοδότες, οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, τα
αρμόδια όργανα των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα αρμόδια όργανα των φορέων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι απασχολούμενοι, ευθύνονται για την
τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.
3. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας
του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η κάλυψη της σχετικής δαπάνης,
η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης
των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των
αποτελεσμάτων του, ο τρόπος και η διαδικασία αναγγελίας των αποτελεσμάτων, οι
διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν και τα όργανα επιβολής τους, κάθε
άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην υποχρέωση του
παρόντος, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 47
Επίδομα εορτών Πάσχα 2021 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας
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1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται
σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή
Απριλίου του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και
οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα
αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.
2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την παρ. 1, εφαρμόζεται
συμπληρωματικά η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών
Πάσχα για το έτος 2021 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 22010/2021 «Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του
επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό» (Β’ 1656), κατωτ. αριθ. 1269.
Άρθρο 48
Παράταση μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων
1. Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων,
καθώς και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την
ημερομηνία λήξης αυτών, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία
δεσμεύει τον εκμισθωτή, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής της
δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από μισθώματα χωρίς να συνυπολογίζονται
για τον σκοπό αυτόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. Η μονομερής δήλωση
του μισθωτή υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος.
2. Στην περίπτωση της παρ. 1, η αναπροσαρμογή του μισθώματος για κάθε έτος
παράτασης και μέχρι τη λήξη αυτής θα ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να ξεπεράσει
το τέσσερα τοις εκατό (4%). Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού, η ελάχιστη
αναπροσαρμογή θα ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%). Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την
προϋπόθεση ότι στη σύμβαση μισθώσεως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο
διαμόρφωσης του μισθώματος σε περίπτωση παράτασης της συμβατικής διάρκειάς
της για οποιονδήποτε λόγο.
3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις μισθώσεις της παρ. 1, στις
οποίες εκμισθωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
ή το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
…
Άρθρο 51
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), ως προς την ενταλματοποίηση
και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
…
Άρθρο 53
Νομιμοποίηση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας του Νοσοκομείου
Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και δαπανών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού Μ.Ε.Θ.
1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες μισθοδοσίας που καταβλήθηκαν για το χρονικό
διάστημα από 18.12.2020 έως 31.1.2021 του προσωπικού που προσλήφθηκε με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Οι εν λόγω
δαπάνες εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τους οικείους Κωδικούς Αριθμούς
Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του νοσοκομείου του έτους 2021.
2. Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ., τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2
του άρθρου 19 του ν. 4675/2020 (Α’ 54), από τη διοίκηση της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής κατά τη χρονική περίοδο από 13.3.2020 έως και 31.12.2020
είναι νόμιμες, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35
του ν. 4129/2013 (Α’ 52), μέχρι την 29η.6.2020, ημερομηνία κατάργησης του εν λόγω
άρθρου και του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).
Με την παρ. 4 του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ.
αριθ. 1411, ορίστηκε ότι: «Οι δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 4790/2021 είναι νόμιμες, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η διαδικασία του
άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).»
…
Άρθρο 55
Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.)
Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), προστίθεται περ. ιε, ως εξής:
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«ιε. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών στελέχωσης των δομών του
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών
ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών
ιατρών που τηρούνται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.). Οι επικουρικοί
αυτοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές
του Επιμελητή Β’ του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τον ν. 4472/2017 (Α’ 74) και η δαπάνη για
την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α.). Η διάρκεια της σύμβασής τους μπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός αν
το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε
η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται
με απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.Πε. Η τοποθέτηση εγκρίνεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται, κατόπιν
αιτιολογημένου αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συνοδευόμενου με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που
ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.».
…
Άρθρο 62
Ρυθμίσεις clawback - Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
1. Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται
εδάφια τέταρτο και πέμπτο και η περ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι
εγγεγραμμένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη
φαρμακευτική περίθαλψη. Από 1.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν
συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος
της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική
λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρμακευτική δαπάνη των
Φ.Κ.Α. Από 1.1.2021 και για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της
31ης.12.2021, η δαπάνη των ηπαρινών δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της
φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των ηπαρινών, η
διάρκεια εξαίρεσής τους από τον συνυπολογισμό της δαπάνης τους στη
φαρμακευτική δαπάνη του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε
άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη
φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α. Από 1.7.2020 αποκλειστικά και μόνο στην
εξωνοσοκομειακή δαπάνη, η δαπάνη των γενοσήμων φαρμάκων, καθώς και των
φαρμάκων για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους (off
patent φάρμακα) οι επιμέρους κατηγορίες των οποίων εξειδικεύονται με την
υπουργική απόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της
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φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά εξαιρείται από τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής
που προκύπτει από την υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης ως προς την
παράμετρο iv), όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό
αναζητείται εκ μέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είτε από τους Κατόχους
Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων είτε από ευρωπαϊκούς
πόρους.
Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους
υπόχρεους Κ.Α.Κ., εντός μηνός από την πιστοποίησή του, σε λογαριασμό τραπέζης
που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται
κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ιδίως ο ακριβής τρόπος
υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. με βάση:
i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου που συμμετέχει στη
φαρμακευτική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσας, η οποία υπολογίζεται με βάση
την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από
το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού
συστήματος σάρωσης των συνταγών,
ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου της παρούσας στη θεραπευτική κατηγορία της
θετικής λίστας,
iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση τον
συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,
iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου της παρούσας με το μερίδιο αγοράς
που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, καθώς και
κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των
οφειλόμενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους
λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της
παρούσας, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε. Από 1.1.2013 εισάγεται
έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό
κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων, που αποζημιώνονται από τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε
κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, που
συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν
κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
έως τις 15.12.2012. Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος
αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται
στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013, δύναται να συμψηφίζεται με το καταβληθέν
ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Σε
περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του έτους 2012, δύναται
μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με το claw
back του έτους 2013 ή το rebate του ν. 4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται
στον θετικό κατάλογο του έτους 2013. Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, για τα οποία
δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα από
τον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους
Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που
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χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος). Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις των Κ.Α.Κ., που έχουν καταβάλει ή συμψηφίσει το claw back του 2012,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και τις
κείμενες υπουργικές αποφάσεις, μέχρι 10.12.2012. Η διάταξη αυτή δύναται να
ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι
Κ.Α.Κ. δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και δεν καταβάλλουν κανονικά
ή δεν συμψηφίζουν το claw back που τους αναλογεί. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος
υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της άνω
διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/2012 και των κείμενων
υπουργικών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. δεν
συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με το claw back.
Επιπροσθέτως, με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία
υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του
ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των
φαρμακευτικών δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους προκαθορισμένους στον
εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή
τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή προκύπτει, αφότου αφαιρεθούν ο Φ.Π.Α., οι συμμετοχές
των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το
rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών
εταιρειών, η δαπάνη για Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του πίνακα 1Α της παρ. 2
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που
επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και
άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση
δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου,
δραστικής ουσίας (ΑTC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ΑTC4). Επιπλέον, δύναται να
προσδιορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού του ποσού υπέρβασης της φαρμακευτικής
δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής
δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης,
δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την
εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους
και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή
τους».
Εκδόθηκε η υ.α. Β2β/Γ.Π.οικ.44715/2021 «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), κατωτ. αριθ.
1463.
2. Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται
εδάφιo όγδοο και η περ. στ’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ’. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ,
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του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός
αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια
(590.000.000,00) ευρώ για το έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα
εκατομμύρια (510.000.000,00) ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία
εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα
επτά εκατομμύρια (67.000.000,00) ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για το έτος 2017, το όριο δαπανών των νοσοκομείων
του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο
μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα
εκατομμύρια (580.000.000,00) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια ογδόντα πέντε
εκατομμύρια (485.000.000,00) ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία
εκατομμύρια (13.000.000,00) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ογδόντα
δύο εκατομμύρια (82.000.000,00) ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης
επιστροφής (clawback), ορίζεται στα πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια
(550.000.000,00) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια
(455.000.000,00) ευρώ αφορούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δεκατρία εκατομμύρια
(13.000.000,00) ευρώ αφορούν στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο
εκατομμύρια (82.000.000,00) ευρώ αφορούν στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου
ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του
ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκατομμύρια ογδόντα οχτώ εκατομμύρια
(2.088.000.000) ευρώ. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε ογδόντα επτά εκατομμύρια
(87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010) και δυο δισεκατομμύρια ένα
εκατομμύριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη
των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική
εταιρεία ή Κ.Α.Κ. γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Για
την εξεύρεση των ποσών του προηγούμενου εδαφίου οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας αποστέλλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα στοιχεία που αντλούν από
τον ΕΟΦ, ή κάθε άλλη υπηρεσία ή φορέα που διαθέτει σχετικές πληροφορίες, για τον
υπολογισμό των ποσών της επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011
(Α’ 31) των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και το ποσό
που υπολογίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαβιβάζεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου
για τον τελικό υπολογισμό και την επιβολή του clawback. Ο υπολογισμός και η
επιβολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά φαρμακευτική εταιρεία ή Κ.Α.Κ., γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για
τα δημόσια νοσοκομεία εκτός των νοσοκομείων του ΕΣΥ ο υπολογισμός και η
επιβολή του ποσού επιστροφής δύναται να γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν αναζητείται
τυχόν υπολογιζόμενο ποσό επιστροφής από εταιρείες για τις οποίες το επιβαλλόμενο
ποσό είναι ίσο ή μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ ανά εξάμηνο και από φορείς που
ανήκουν στο δημόσιο τομέα.
Η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια,
επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας,
συνιστά έσοδο των νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καταβάλλεται σε τραπεζικό
λογαριασμό που ορίζεται από τα νοσοκομεία και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή συμψηφίζεται με
οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων. Στην περίπτωση του
συμψηφισμού για το εν λόγω έσοδο εκδίδεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους
κατόχους άδειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συμψηφισμού με τη μορφή
ισόποσου πιστωτικού τιμολογίου για το σύνολο των τιμολογίων που αναφέρονται σε
αγορές πέραν του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης για τη συγκεκριμένη περίοδο
εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής. Το εν λόγω ειδικό παραστατικό
δεν τροποποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρμακευτικού υλικού δεδομένου ότι
αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback).
Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης βάσει
των οποίων υπολογίζεται για κάθε νοσοκομείο το ποσό επιστροφής, καθώς και
διαφορές επί των επιβαλλόμενων ποσών επιστροφής, συνυπολογίζονται και
συμψηφίζονται σε επόμενη εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής
νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) ή σε μελλοντικές συναλλαγές.
…
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Για την διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή
επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς
συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021
(Α’ 48)» (Β’ 2668), βλ. την απ. 74074 ΕΞ 2021/2021 «Διαδικασία καταβολής
συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19
στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)» (Β’ 2668), κατωτ. αριθ.
1396.
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Άρθρο 64
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
1. Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους οκτώ
(8) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της κατά το άρθρο 69 του παρόντος αίτησης,
στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή
επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενεργών νομικών
προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών ή επιτηδευματιών ή
εταίρων.
2. Επιλέξιμα είναι:
α) ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία
επιχείρηση κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (L 187) εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εξαιρούνται από την επιλεξιμότητα της παρούσας
είναι όσοι έχουν ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 64.00 ή 65.00 ή 66.00.
Από αυτούς, όσοι οργανισμοί έχουν κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 64.91,
65.11, 65.12, 65.20, 66.19, 66.21, 66.22 και 66.29 δεν καταλαμβάνονται από την
εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου,
β) φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή
εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών.
Τα πρόσωπα των περ. α) και β) είναι επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την
παρ. 3.
3. Ειδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) Νομικά πρόσωπα της παρ. 2 και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, βάσει του
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύμφωνα με υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της
αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ημερολογιακού
έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε
σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει
από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η
μείωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται στη Φορολογική
Διοίκηση.
β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική
επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους, οι οποίοι
χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς
(Κ.Α.Δ.) τους, σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και
των οποίων τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή
μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2019,
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όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω δεν
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που
υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Νομικά πρόσωπα της παρ. 2 ή επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την
εκμετάλλευση ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της
αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του ημερολογιακού
έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε
σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει
από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η
μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική
Διοίκηση.
δ) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει
ανασταλεί υποχρεωτικά ή οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες, βάσει του
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς (Κ.Α.Δ.) τους, σύμφωνα με υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της
αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και εφόσον τα έσοδα της εταιρίας και τα δικά
τους έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη
του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού
έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι
ανωτέρω δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα
υποβαλλόμενα στοιχεία στη Φορολογική Διοίκηση.
ε) Δικαιούχοι ή λήπτες της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής,
σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία της αίτησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων
τα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του
είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους
2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω δεν
υπόκεινται σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία
στη Φορολογική Διοίκηση.
στ) Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που έχουν εντάξει εργαζομένους τους
στις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. οικ.23103/478/2020 (Β’ 2274) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Μηχανισμός «Συνεργασία») μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της
αίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 και των οποίων τα έσοδα του
ημερολογιακού έτους 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις
εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχα έσοδα του ημερολογιακού έτους 2019, όπως
αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Εάν οι ανωτέρω δεν υπόκεινται
σε Φ.Π.Α., η μείωση πρέπει να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στοιχεία στη
Φορολογική Διοίκηση.
4. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και
τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

209

α) Να υφίσταται οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα επιδεκτική συνεισφοράς κατά
την παρ. 1.
β) Να μην υφίσταται ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του
Ελληνικού Δημοσίου ή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών
φορέων από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή.
γ) Να μην υφίσταται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης άλλη ενεργή κρατική
ενίσχυση ή συνεισφορά για την επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή. Στο πλαίσιο αυτό,
δεν είναι επιλέξιμα προς συνεισφορά, μεταξύ άλλων, και τα δάνεια που έχουν
επιδοτηθεί δυνάμει του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Τρίτου του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
δ) Να μην έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν
καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό
μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν
λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία. Δάνεια τα οποία είχαν
ρυθμιστεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως
καταγγελμένα για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος σύμφωνα με την παρούσα
παράγραφο.
ε) Να πληρούνται, ως προς την επιδεκτική συνεισφοράς του Δημοσίου οφειλή, για
κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά
επιλέξιμο πρόσωπο:
εα) Εφόσον πρόκειται για οφειλές εξυπηρετούμενες ή οφειλές που παρουσίαζαν
καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες στις 31.12.2020:
Ι) για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που
ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ.
ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην
υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου
εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη
σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι
τρία (3) εξαρτώμενα μέλη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται
υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το
τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος στην ημεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000)
ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. Για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και τα επενδυτικά
προϊόντα του αιτούντος, του ή της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του
Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους
πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να μην
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει
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συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου
ορίου του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού
νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα
από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 68.
ΙΙ) Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών
επιχειρήσεων που απασχολούν από έναν (1) μέχρι και εννέα (9) εργαζομένους σε
ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000)
ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε
υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού των πολύ μικρών
επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο
βάρος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες
χιλιάδες (2.500.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ενώ τα
επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις εκατόν
πενήντα (150.000) χιλιάδες ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου
68.
ΙΙΙ) Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών
επιχειρήσεων που απασχολούν από δέκα (10) μέχρι και σαράντα εννέα (49)
εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από δύο εκατομμύρια
(2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου
ισολογισμού από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού των μικρών
επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο
βάρος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000)
ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ενώ τα
επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες
πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου
68.
ΙV) Για νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που
απασχολούν από πενήντα (50) μέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249)
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εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο
ετήσιου ισολογισμού από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έως σαράντα τρία
εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές
καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού
ορισμού των μεσαίων επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο
βάρος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια
(50.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην
υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ,
ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τρία
εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ευρώ, κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
εβ) Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των
ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020:
Ι) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που
ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην
υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου
προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο
και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3)
εξαρτώμενα μέλη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη
το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος
για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. Για την
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και τα
επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά
Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους
πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να μην
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή
έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του
μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του
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αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
προηγούμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 68.
ΙΙ) Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των ατομικών
επιχειρήσεων, που απασχολούν από έναν (1) μέχρι και εννέα (9) εργαζομένους σε
ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000)
ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε
υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού των μικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία, στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος του
αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (2.250.000), ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (850.000) ευρώ,
ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια (127.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης του άρθρου 68.
ΙΙΙ) Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών
επιχειρήσεων. που απασχολούν από δέκα (10) μέχρι και σαράντα εννέα (49)
εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από δύο εκατομμύρια
(2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου
ισολογισμού από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού των μικρών
επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος του
αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα εννέα εκατομμύρια
(9.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα
χιλιάδες (4.250.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία
που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (637.500) ευρώ,
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
IV) Τα νομικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, που
απασχολούν από πενήντα (50) μέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249)
εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο
ετήσιου ισολογισμού από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έως σαράντα τρία
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εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές
καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού
ορισμού των μεσαίων επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος του
αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε εκατομμύρια
(45.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην
υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα
χιλιάδες (21.250.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία
που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια
(3.187.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
εγ) Εφόσον πρόκειται για οφειλές που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των
ενενήντα (90) ημερών στις 31.12.2020 και επιπλέον είχαν καταγγελθεί μέχρι την
ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, ακόμα και αν στη συνέχεια
ρυθμίστηκαν με συμφωνία οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα:
Ι) Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που
ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν εργαζομένους:
i) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ.
ii) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην
υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ. Το ποσό του
προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ
για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε
εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία (3) εξαρτώμενα μέλη. Για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος
φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
υποβολής φορολογικής δήλωσης.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος στην ημεδαπή και την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68. Για την
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις και τα
επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, ή της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά
Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους
πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 68, να μην
υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει
συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό του μέγιστου
ορίου του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του αλλοδαπού
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νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα
από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 68.
v) Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018.
ΙΙ) Για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν (1) μέχρι και
εννέα (9) εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως δύο
εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές
καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού
ορισμού των μικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος του
αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (1.250.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000) ευρώ,
ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (82.500) ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης του άρθρου 68.
iv) Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018.
ΙΙΙ) για νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που απασχολούν από δέκα (10) μέχρι και
σαράντα εννέα (49) εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από δύο
εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ή έχουν
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ έως δέκα
εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές
καταστάσεις για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού
ορισμού των μικρών επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος του
αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια (7.000.000)
ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
(2.750.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (412.500) ευρώ, κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
iv) Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018.
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IV) Τα νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων που
απασχολούν από πενήντα (50) μέχρι και διακόσιους σαράντα εννέα (249)
εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών από δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή έχουν σύνολο ετήσιου
ισολογισμού από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) έως σαράντα τρία εκατομμύρια
(43.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις για τις
οποίες υπήρχε υποχρέωση κατάρτισης, βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού των μεσαίων
επιχειρήσεων:
i) Η ακίνητη περιουσία στην οποία δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος του
αιτούντος να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε εκατομμύρια
(35.000.000) ευρώ.
ii) O ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο
έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην
υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ.
iii) Οι καταθέσεις του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα δέκα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα
χιλιάδες (13.750.000) ευρώ, ενώ τα επενδυτικά προϊόντα του να έχουν συνολική αξία
που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.062.500)
ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 68.
iv) Η οφειλή να μην έχει καταγγελθεί σε χρόνο που εκτείνεται πριν τις 31.12.2018.
στ) Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην αποτελούσαν
προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 18 του άρθρου 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019,
ή αν αποτελούσαν προβληματική επιχείρηση κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, να μην
αποτελούν προβληματική επιχείρηση κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
ζ) Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη
προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019:
ζα) να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην
έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης χωρίς να έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή
λύσει τη σύμβαση εγγύησης και
ζβ) να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και να μην υπόκεινται ακόμη σε
σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με
τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών
προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31.7.2014).
η) Να μην συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του
ν. 4488/2017 (Α’ 137).
θ) Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) ή
του Δικαστηρίου (ΔΕΕ).
ι) Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, πρέπει να είναι ενεργή, να υποβάλλει όλες τις
φορολογικές δηλώσεις, να μην έχει πτωχεύσει, να μην έχει υποβάλει αίτηση για
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πτώχευση, να μην έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, να μην έχει υποβληθεί
αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και εν γένει να μην έχει υπαχθεί σε
οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την
περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική
απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.
ια) Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών
προϊόντων, να μη μετακυλίουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν μέρει ή εξ ολοκλήρου
σε πρωτογενείς παραγωγούς.
5. Ο χαρακτηρισμός των οφειλών ως εξυπηρετούμενων, μη εξυπηρετούμενων ή
καταγγελμένων και η επιλεξιμότητα του αιτούντος με βάση τις προαναφερθείσες
διακρίσεις των υποπερ. εα’, εβ’ και εγ’ της περ. ε) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα ανά
πιστωτή.
6. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η ανάθεση της
διαχείρισής τους σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και η τιτλοποίησή
τους σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 (Α’ 157) ή τον ν. 4649/2019 (Α’ 206) και η
υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε αυτές δεν εμποδίζουν τη ρύθμισή
τους σύμφωνα με το παρόν.
7. Στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, εάν η επιδεκτική συνεισφοράς
του Δημοσίου οφειλή έχει υπαχθεί οριστικά στον ν. 3869/2010 (Α’ 130), εφόσον
εγκριθεί η συνεισφορά του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης παραιτείται του δικαιώματος
να ζητήσει συνεισφορά του Δημοσίου, σύμφωνα με τα εδάφια πέμπτο, έκτο, έβδομο
και όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Οφειλέτες που έχουν υποβάλει
αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, η οποία εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό, χωρίς να
έχει συζητηθεί, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 68. Αν οι αιτούντες
ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές που είναι επιδεκτικές για την
καταβολή συνεισφοράς Δημοσίου κατά τον παρόντα νόμο, η δίκη του ν. 3869/2010
καταργείται ως προς τις οφειλές που ρυθμίστηκαν συναινετικά.
Άρθρο 65
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος κεφαλαίου:
α) Ως «οφειλέτης» νοείται το νομικό και το φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος
επαγγελματίας ή επιτηδευματίας, που έχει χρηματικές οφειλές έναντι των
χρηματοδοτικών φορέων, επιδεκτικές συνεισφοράς βάσει του παρόντος νόμου και
αφορά, τόσο τον άμεσα αντισυμβαλλόμενο ως πρωτοφειλέτη σε σύμβαση με
πιστωτικό ίδρυμα και άλλο χρηματοδοτικό φορέα, όσο και τους ενεχόμενους εις
ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές.
β) Ως «χρηματοδοτικός φορέας» νοείται το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα,
συμπεριλαμβανομένου και αυτού που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και η
εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176), εφόσον τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε απαιτήσεις
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επιδεκτικές ρύθμισης με μεταβίβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4354/2015,
συμμετέχει στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου μόνο μέσω της εταιρίας
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, στην οποία έχει ανατεθεί η
διαχείριση σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.
Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθμισης με τιτλοποίηση,
σύμφωνα με τον ν. 3156/2003 (Α’ 157), συμμετέχει στη διαδικασία του παρόντος
μόνο μέσω του προσώπου, στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείρισή τους, σύμφωνα με
την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.
γ) Ως «οφειλή» ή «οφειλές» νοούνται η πάσης φύσεως οφειλή ή οι πάσης φύσεως
οφειλές του οφειλέτη προς χρηματοδοτικό φορέα που σχετίζονται με την
επιχειρηματική του δραστηριότητα και υφίστανται την 31η.12.2020.
δ) Ως «ενεργό» νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής,
νοείται το νομικό πρόσωπο ή η επιχείρηση που παρουσιάζει ενεργή δραστηριότητα,
σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης.
ε) Ο όρος «σύζυγος» περιλαμβάνει και τον αντισυμβαλλόμενο σε σύμφωνο
συμβίωσης του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή του ν. 3719/2008 (Α’ 241).
στ) Ως «εξαρτώμενα μέλη» νοούνται τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 11 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167).
ζ) Ως «εισόδημα» νοείται το εισόδημα του νομικού προσώπου ή του φυσικού
προσώπου ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από οποιαδήποτε πηγή που
αναφέρεται στα οικεία φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις για τις οποίες υφίσταται
υποχρέωση υποβολής.
η) Ως «οικογενειακό εισόδημα» νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων του
αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, μειωμένο κατά τους
αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 και το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
Στο «οικογενειακό εισόδημα» συμπεριλαμβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και
τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης,
η οποία έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης,
λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο σύμφωνα με
τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώμενα μέλη, που έχει στην επιμέλειά του ο
αιτών.
θ) Ως «επενδυτικά προϊόντα» νοούνται τα μέσα χρηματαγοράς κατά την παρ. 17 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και οι κινητές αξίες κατά την παρ. 44 του άρθρου
4 του ν. 4514/2018.
ι) Ως «μηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, όπως
καθορίζονται στη συμφωνία μεταξύ του χρηματοδοτικού φορέα και του οφειλέτη και
διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
ια) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρμα» ορίζεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου
67.
ιβ) Ως «σύμβουλος» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιλέγει ο
οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί και αναλαμβάνει τις διαδικασίες υποστήριξης του
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οφειλέτη, κατά το στάδιο της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τη ρύθμιση
των οφειλών. Σύμβουλος θεωρείται, ενδεικτικά, ο δικηγόρος, λογιστής φοροτεχνικός, οικονομολόγος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με επιστημονική
ειδικότητα, γνώσεις και εμπειρία για τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών
και την επαρκή υποστήριξη του οφειλέτη στη διαδικασία.
ιγ) Ως «εργαζόμενος σε ετήσια βάση» νοείται ο απασχολούμενος που εργάστηκε
συνεχώς για ένα (1) έτος, ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) ετήσια μονάδα εργασίας
(ΕΜΕ). Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, οι εποχιακοί εργαζόμενοι και τα
άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, νοούνται ως κλάσματα μιας ΕΜΕ,
αφού γίνεται αναγωγή του χρονικού διαστήματος εργασίας τους σε ετήσια βάση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014.
ιδ) Ως «ατομικές επιχειρήσεις» νοούνται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι ατομικοί επιτηδευματίες και οι εταίροι με ή χωρίς ατομική
επιχείρηση.
ιε) Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από έναν
(1) έως και εννέα (9) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000)
ευρώ, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
ιστ) Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από δέκα (10)
έως και σαράντα εννέα (49) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών
ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
ιζ) Ως «μεσαία επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί από πενήντα (50)
έως και διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια
(43.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
ιη) Η «προβληματική επιχείρηση» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο σημείο
18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης
Ιουνίου 2014.
ιθ) «Ενιαία επιχείρηση» νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους
επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες
σχέσεις:
i) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή
των εταίρων άλλης επιχείρησης,
ii) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
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iii) μία 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,
iv) μία 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.
ικ) Ως «προσωρινό πλαίσιο» νοείται η υπ’ αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 66
Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος, σύμφωνα με το στοιχείο i των
υποπερ. εα’ ως εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64, ως αξία της συνολικής
ακίνητης περιουσίας, λογίζεται η φορολογητέα αξία αυτής για τον υπολογισμό του
συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον
ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη
προσδιορισμού φόρου, εξαιρουμένων των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και
οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στις περιπτώσεις όπου
αναφέρεται ρητώς ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία των ακινήτων στα οποία
υφίσταται εμπράγματο βάρος ή άλλη εξασφάλιση, αυτά εξαιρούνται από τον
υπολογισμό της αξίας της ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 67
Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Βλ. σχετικώς την υ.α. 43178 ΕΞ 2021/2021 «Λειτουργικές προδιαγραφές της
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων
Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’48)» (Β΄ 1459),
κατωτ. αριθ. 1249.
1. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής
υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η
ως άνω ψηφιακή υπηρεσία διατίθεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόμενες λειτουργίες και
εφαρμογές, οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές
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προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 68
Υποβολή αίτησης
1. Φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στο οποίο συντρέχουν οι
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 64, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη
χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του
υποχρεώσεων εντός αποσβεστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος
έως και την 9η Μαΐου 2021. Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών για την ίδια
οφειλή, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.
Με το άρθρο 115 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), κατωτ. αριθ. 1319, ορίστηκε ότι:
«Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 68 του v. 4790/2021
(Α΄ 48) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Μαΐου 2021.»
2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο νομικό ή φυσικό
πρόσωπο.
3. Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα διενεργείται με την αυθεντικοποίησή του
μέσω των κωδικών/ διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet). Κατά την υποβολή της αίτησης αντλούνται τα ακόλουθα
στοιχεία μέσω διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184):
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα επωνυμία ή ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση έδρας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Κωδικός Αριθμός
Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
β) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει επιπλέον πλήρη
στοιχεία του ή της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του και ειδικότερα το
ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον Αριθμό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν
είναι επιτηδευματίες.
4. Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
του, τις καταθέσεις ή οικογενειακές καταθέσεις σε περίπτωση φυσικών προσώπων σε
χώρες εκτός Ελλάδος, ενώ παράλληλα υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες
δηλώσεις:
α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου
64.
β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση,
επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση,
όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών
φορέων για τους σκοπούς του παρόντος.
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γ) Ότι δίνει τη συγκατάθεσή του για την άντληση των δεδομένων των παρ. 8 και 9
από τη Φορολογική Διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς.
δ) Ότι αποδέχεται να δημοσιευθούν πληροφορίες σχετικά με τη ενίσχυση που θα
χορηγηθεί, δυνάμει του παρόντος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 83 του
Προσωρινού Πλαισίου.
Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλονται από τα κατά τον νόμο πρόσωπα που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση.
5. Για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του Προσωρινού Πλαισίου, ο
αιτών υποχρεούται επιπλέον να υποβάλει τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις και να
επισυνάψει στην αίτηση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
κατά την 31η.12.2019 ή κατά τη χορήγηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 64, ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων
της επιχείρησης:
αα) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου
λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
αβ) είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται
στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση των ελεύθερων
επαγγελματιών και των ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, που δεν απασχολούν
εργαζομένους, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχει
κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει
υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε
οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την
περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική
απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις
της παρούσας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει στην πλατφόρμα και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση το αργότερο μέχρι την
31η.12.2021.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και δεν έχουν λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια
των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της
31ης.7.2014).
δ) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση,
κατά την έννοια της περ. ιθ’ του άρθρου 65, καθώς και αναφορικά με τις ενισχύσεις
που έχει λάβει η επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δυνάμει του τμήματος
3.1. του Προσωρινού Πλαισίου.
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ε) Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών
προϊόντων, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα μετακυλίσουν τη λαμβανόμενη ενίσχυση εν
μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
6. Η αίτηση συνυπογράφεται κατά περίπτωση από: α) έναν από τους νομίμους
εκπροσώπους στην περίπτωση νομικών προσώπων, β) τον ή την σύζυγο και από τα
εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους, εκτός εάν έχει
δηλωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση η διακοπή της
έγγαμης συμβίωσης. Η υπεύθυνη δήλωση της περ. (α) της παρ. 5 υποβάλλεται από
τον λογιστή της επιχείρησης. Με τη συνυπογραφή της αίτησης από τα πρόσωπα της
περ. (β), όπου αυτή απαιτείται, αυτοί παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την
άντληση των δεδομένων των παρ. 8 και 9 από τη Φορολογική Διοίκηση και τους
χρηματοδοτικούς φορείς αντίστοιχα, που τους αφορούν, προκειμένου να διαπιστωθεί
η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 64.
7. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του
απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270)
και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τον
έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 64 για τον αιτούντα,
και κατά περίπτωση τον σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη και τον συνοφειλέτη ή εγγυητή
της υποπερ. (v) της περ. (Ι) της υποπαρ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64.
8. Ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης για
τον αιτούντα, και κατά περίπτωση τον/την σύζυγο τα ακόλουθα στοιχεία:
α) δήλωση εισοδήματος νομικών ή φυσικών προσώπων κατά περίπτωση,
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού
έτους,
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου
φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία
διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής
τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων
προθεσμιών, η αυτόματη άντληση των εγγράφων εκκινεί από την τελευταία έκδοση,
για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από
φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου αντλούνται και για τον ή
την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη.
9. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδομένων της παρ. 8, η αίτηση
διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους
ανακτώνται αυτόματα για τον αιτούντα και κατά περίπτωση τον/την σύζυγο τα εξής:
α) Στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς,
προκειμένου να ελεγχθεί το κριτήριο επιλεξιμότητας της περ. δ’ της παρ. 4 του
άρθρου 64.
β) Στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες είναι
επιδεκτικές συνεισφοράς κατά το άρθρο 64, το οφειλόμενο ποσό ανά δάνειο σε
χρηματοδοτικό φορέα και την ημερομηνία καθορισμού του ύψους της οφειλής.
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γ) Στοιχεία αναφορικά με την εξυπηρέτηση ή μη του συνόλου των δανειακών
υποχρεώσεων την 31η.12.2020 και σε περίπτωση δανείου που ήταν σε καθυστέρηση
μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, την καταγγελία της δανειακής σύμβασης.
δ) Στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.
10. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα και των
συνυπογραφόντων, κατά περίπτωση, για την ακρίβεια και την πληρότητα του
περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων.
11. Αν αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις της αίτησης είναι
ψευδείς και εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η
συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει αυτής για το μέλλον
και τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται, σύμφωνα με το άρθρο 74.
12. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας
Τραπεζών, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288), ως
προς τις επιδεκτικές για συνεισφορά οφειλές. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία
του παρόντος κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της διαδικασίας
επίλυσης καθυστερήσεων του ανωτέρω Κώδικα.
13. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του δήλωση, ότι για τη σύνταξή της
συνέπραξε σύμβουλος και δηλώσει τα στοιχεία του στην πλατφόρμα, ο τελευταίος,
εφόσον προβεί στην οριστική υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
παρόν άρθρο, δικαιούται αμοιβής ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά
χρηματοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται επιλέξιμες προς συνεισφορά οφειλές,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηματοδοτικό
φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου, ως εξής:
α) Στην περίπτωση των δανείων των περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 69, η κατά
τα ανωτέρω αμοιβή του συμβούλου καταβάλλεται κατά τον χρόνο της αποστολής
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ποσού των μηνιαίων δόσεων από τον
χρηματοδοτικό φορέα.
β) Στην περίπτωση των δανείων της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 69, η αμοιβή της
παρούσας καταβάλλεται είτε κατά τον χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση είτε
το αργότερο μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 69,
ανεξαρτήτως εάν επιτευχθεί αναδιάρθρωση. Η αμοιβή καταβάλλεται έναντι νομίμου
παραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του οφειλέτη, επιβαρύνει τον οφειλέτη
και είτε καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου είτε
καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιμη για συνεισφορά οφειλή. Έξοδα
πίστωσης του λογαριασμού του συμβούλου από τον χρηματοδοτικό φορέα βαρύνουν
τον σύμβουλο. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο σύμβουλος.
14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται το
περιεχόμενο της αίτησης του παρόντος.
Άρθρο 69
Έγκριση αίτησης
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1. Με την ολοκλήρωση ανάκτησης των στοιχείων των παρ. 3, 4, 7 και 8 του άρθρου
68 και την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 68 από τον αιτούντα, η αίτηση
θεωρείται υποβληθείσα. Ακολουθεί η διαδικασία για την ανάκτηση των δεδομένων
της παρ. 9 του άρθρου 68. Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδομένων αυτών,
διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλεξιμότητας του
άρθρου 64, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον
αιτούντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Με την αποστολή της, η διαδικασία
περατώνεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελέγχεται η επιλεξιμότητα του οφειλέτη βάσει των
οφειλών έναντι των χρηματοδοτικών φορέων. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και
μία καταγγελμένη οφειλή στον χρηματοδοτικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, τα
κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος έναντι του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού
φορέα κρίνονται με βάση τα αναφερόμενα στην υποπερ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του
άρθρου 64. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια
επιλεξιμότητας του οφειλέτη κρίνονται με βάση την κατηγοριοποίηση της οφειλής
που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.
«3. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόμενα
κριτήρια επιλεξιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 64, αποστέλλεται εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών στον οφειλέτη και τον χρηματοδοτικό φορέα ενημέρωση, ότι ο
αιτών είναι καταρχήν επιλέξιμος για συνεισφορά Δημοσίου. Στη συνέχεια, οι
χρηματοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την ακόλουθη ενημέρωση:
α) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι εξυπηρετούμενη, ο χρηματοδοτικός φορέας
αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητας του αιτούντος το ποσό της μηνιαίας
δόσης, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του
Δημοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 9, οπότε ο χρηματοδοτικός
φορέας αποστέλλει το ποσό της μηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη
λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.
β) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα
μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών, ο αιτών προβαίνει το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιμότητάς του στην
καταβολή των δόσεων που ευρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές
κεφαλαιοποιούνται από τον χρηματοδοτικό φορέα και βαρύνουν το υπόλοιπο της
οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρούσας, ο χρηματοδοτικός φορέας
αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών το ποσό της μηνιαίας δόσης αυτής, για να
ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.
γ) Εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί μετά
από την 31η Δεκεμβρίου 2018, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της
συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής,
έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτόν,
ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη αμελλητί, προκειμένου να
συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση,
η οποία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές
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της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρμοστέες. Στην περίπτωση
αυτήν, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεισφορά του
Δημοσίου, όπως και για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 72, ο χρηματοδοτικός φορέας πρέπει να εξασφαλίσει για την
αναδιάρθρωση τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου κατά ποσοστό τουλάχιστον δέκα
τοις εκατό (10%) επί του συμβατικώς προβλεπόμενου ως ίσχυε πριν από την
αναδιάρθρωση. Επιπλέον, ο χρηματοδοτικός φορέας δικαιούται να προβλέπει τα
απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης,
όπως ενδεικτικά: (α) μείωση επιτοκίου ρύθμισης ή/και (β) διαγραφή ποσοστού των
τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/ και (γ) διαγραφή ποσοστού
κεφαλαίου, ή/και (δ) επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, ή/και (ε) κάθε άλλο
αναγκαίο μέτρο. Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει
δυσμενέστερους όρους για τον οφειλέτη, λόγω της συνεισφοράς του Δημοσίου.
Προκειμένου να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός
δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία
αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να
την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόταση. Η διαδικασία
αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών και
σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας της παρ. 4. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν
στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει, ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και
σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της
σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης
συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της. Μετά την
ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο
χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της
μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν
υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας
αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.».
Η περ. γ’ της παρ. 3 αντικαταστάθηκε και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε στο
σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4804/2021 (Α’ 90),
κατωτ. αριθ. 1372.
«4. Η διαδικασία της περ. γ) της παρ. 3 ολοκληρώνεται ως την 31η Δεκεμβρίου 2021
το αργότερο, ενώ η συμφωνία αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση
των μερών και στη σύμπτωση δηλώσεων βουλήσεως αμφότερων. Για όλα τα δάνεια
της περ. γ) της παρ. 3, οι μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο οφειλέτης τόσο κατά τη
διάρκεια της περιόδου καταβολής της συνεισφοράς, όσο και κατά τη διάρκεια
παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύμφωνα με την
περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 72, δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται σε σχέση με τις
δόσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη σύμβαση ή τη συμφωνία αναδιάρθρωσης
και έχουν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη.
Από τον ανωτέρω περιορισμό εξαιρούνται: α) οι οφειλές που έχουν όρια και μη
σταθερές δόσεις, για τις οποίες η εν λόγω υποχρέωση θεωρείται ότι καταλαμβάνει το
εγκεκριμένο όριο κατά την περίοδο καταβολής της συνεισφοράς και β) οι
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περιπτώσεις, όπου είναι καθορισμένο συμβατικά το δοσολόγιο, σύμφωνα με τις
χρηματοροές της επιχείρησης χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η επιδότηση. Επίσης, για
τα δάνεια των περ. α) και β) της παρ. 3 και υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης
συμβατικής πρόβλεψης της ήδη υφιστάμενης σύμβασης δεν επιτρέπεται, για όσο
χρόνο διαρκεί η επιδότηση, καθώς επίσης και για την περίοδο παρακολούθησης, η
κατά τρόπο δυσμενέστερο για τον οφειλέτη μεταβολή των ουσιωδών όρων της
σύμβασης που αφορούν στο κεφάλαιο, στην τιμολόγηση και στη διάρκεια αυτού.».
Στην παρ. 4 του άρθρου 69,
- που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4804/2021 (Α’
90), κατωτ. αριθ. 1372,
-τροποποιήθηκε το πρώτο εδ. ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και η παρ. αυτή
διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 102 του ν.
4842/2021 (Α΄ 190), κατωτ. αριθ. 1607.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών συνεισφοράς οφειλών,
αποστέλλεται από τον χρηματοδοτικό φορέα η πληροφόρηση για καθεμία από αυτές.
Για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να ρυθμιστούν ή να
εξυπηρετηθούν οι μη εξυπηρετούμενες οφειλές σε κάθε έναν από τους
χρηματοδοτικούς φορείς χωριστά.
6. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα ελέγχει την υπέρβαση των ορίων σώρευσης που
αναφέρονται στο άρθρο 71, επί τη βάσει της υποβαλλόμενης υπεύθυνης δήλωσης της
περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 68. Το συνολικό ύψος της δημόσιας συνεισφοράς που
λαμβάνει κάθε αιτούσα επιχείρηση, προσαρμόζεται αναλογικά με βάση το ύψος των
επιλέξιμων οφειλών, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω
ορίων.
7. Επιπλέον, διενεργείται 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.
8. Για κάθε επιλέξιμη οφειλή, μία μόνο συνεισφορά μπορεί να καταβληθεί, ακόμη
και αν για την ίδια οφειλή κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από
διαφορετικούς επιλέξιμους οφειλέτες.
9. Σε περίπτωση που σε επιλέξιμο οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί αναστολή δόσεων
σε οφειλές, σύμφωνα με τα άρθρα πέμπτο και έβδομο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86), για τις οποίες εγκρίνεται η συνεισφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος, μπορεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να διακοπεί η
αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς είτε να εκκινήσει η καταβολή
της συνεισφοράς μετά την ολοκλήρωση της χορηγηθείσας αναστολής. Δύναται να
χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη
οφειλή και μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση,
η συνεισφορά δεν μπορεί να χορηγηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ
(8) μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης της συνεισφοράς.
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Άρθρο 70
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 69, η έγκριση
καταβολής της συνεισφοράς γνωστοποιείται στα αρμόδια όργανα, προκειμένου να
εκκινήσει η καταβολή. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται
η προσκόμιση φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας του οφειλέτη.
2. Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται στους ειδικούς και ακατάσχετους
λογαριασμούς εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα. Η συνεισφορά είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη 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, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι λογαριασμοί
πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με το ποσό της συνεισφοράς και χρεώνονται μόνο
για την πίστωση του λογαριασμού του δανείου. Η καταβολή της συνεισφοράς
Δημοσίου του γίνεται σε μηνιαία βάση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων επιλέξιμων οφειλών για συνεισφορά του
Δημοσίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία του άρθρου 69 για το
σύνολο των οφειλών, προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς για
κάθε επιλέξιμη οφειλή.
4. Ακόμα και μετά την έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, το
Δημόσιο προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων,
προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων καταβάλλεται η
συνεισφορά είναι επιλέξιμες και ότι οι δικαιούχοι πληρούν το σύνολο των κατά
περίπτωση τιθέμενων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά καταβλήθηκε χωρίς να συντρέχουν οι
νόμιμες προϋποθέσεις, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 73.
5. Η συνεισφορά του Δημοσίου μπορεί να χρηματοδοτείται από το
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ρυθμίζεται η διαδικασία για τη
χρηματοδότηση και την καταβολή της συνεισφοράς από το ΠΔΕ ή και από το ΕΣΠΑ.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία πληρωμής της συνεισφοράς του Δημοσίου, το
όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα
σχετικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου.
Εκδόθηκε η υ.α. 74074 ΕΞ 2021 «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς
Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που
έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο
των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)» (Β’ 2668), κατωτ. αριθ. 1396.
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Άρθρο 71
Ύψος συνεισφοράς του Δημοσίου - Σώρευση - Χρονικό διάστημα καταβολής
1. Η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα κατά περίπτωση αναφερόμενα
ποσοστά, με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης των ορίων που αναφέρονται στην
παρ. 2 και καταβάλλεται ως εξής:
α) Για τα δάνεια της υποπερ. εα’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64:
αα) Για τους πρώτους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. α’ ή
την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε
ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της μηνιαίας δόσης.
αβ) Για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης.
αγ) Για τους τελευταίους δύο (2) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί της μηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. α) δεν μπορεί να
υπερβεί το ποσό των:
i) Εξακοσίων (600) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τις ατομικές επιχειρήσεις που
δεν έχουν εργαζομένους.
ii) Πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που συνιστούν
πολύ μικρή επιχείρηση.
iii) Δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων,
που συνιστούν μικρή επιχείρηση.
iv) Πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που
συνιστούν μεσαία επιχείρηση.
β) Για τα δάνεια της υποπερ. εβ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64:
βα) Για τους πρώτους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ’
της παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης.
ββ) Για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί της μηνιαίας δόσης.
βγ) Για τους τελευταίους δύο (2) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της μηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. β’ δεν μπορεί να
υπερβεί το ποσό των:
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i) Πεντακοσίων (500) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για ελεύθερους επαγγελματίες ή
φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν
εργαζομένους.
ii) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που
συνιστούν πολύ μικρή επιχείρηση.
iii) Δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα
νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών
επιχειρήσεων, που συνιστούν μικρή επιχείρηση.
iv) Σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που
συνιστούν μεσαία επιχείρηση.
γ) Για τα δάνεια της υποπερ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64:
γα) Για τους πρώτους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ενημέρωσης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με την περ. γ’
της παρ. 3 του άρθρου 69, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) επί της μηνιαίας δόσης.
γβ) Για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της μηνιαίας δόσης.
γγ) Για τους τελευταίους δύο (2) μήνες, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της μηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της περ. γ’ δεν μπορεί να
ξεπεράσει το ποσό των:
i) Τριακοσίων (300) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για ελεύθερους επαγγελματίες ή
φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν
εργαζομένους.
ii) Δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων,
που συνιστούν πολύ μικρές επιχειρήσεις.
iii) Επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων,
που συνιστούν μικρές επιχειρήσεις.
iv) Είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων,
που συνιστούν μεσαίες επιχειρήσεις.
2. Το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που χορηγείται, δυνάμει του
παρόντος, σε κάθε επιχείρηση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, με την έννοια της
περ. ιθ’ του άρθρου 65, δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό του ενός
εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ, προ φόρων ή άλλων
επιβαρύνσεων, συνυπολογιζομένων όλων των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην
ενιαία επιχείρηση, δυνάμει του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου. Όλα τα
230

αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της
αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών
προϊόντων, το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει
ανά ενιαία επιχείρηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, το
ποσό των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) ευρώ. Επίσης, ειδικά ως προς
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς δεν δύναται να
υπερβαίνει ανά ενιαία επιχείρηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο,
το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ. Ενισχύσεις οι οποίες
έχουν χορηγηθεί δυνάμει του Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και οι οποίες
έχουν επιστραφεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2021, δεν λαμβάνονται υπόψη,
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο υπάρχει υπέρβαση του σχετικού ανώτατου
ορίου.
3. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους
οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά, σύμφωνα με το στοιχείο α’ του σημείου
22) και το στοιχείο α) του σημείου 23 του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει, με
κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις
δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται
υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων
χιλιάδων (1.800.000) ευρώ ανά ενιαία επιχείρηση. Όταν μια επιχείρηση
δραστηριοποιείται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση του
μέγιστου συνολικού ποσού ύψους διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ
ανά επιχείρηση.
4. Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία
βάση, η συνεισφορά του Δημοσίου καλύπτει οκτώ (8) μήνες από την έγκρισή της,
σύμφωνα με το άρθρο 69 και καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι απαιτητή
από τον χρηματοδοτικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση ανάγεται
σε μηνιαία βάση, έτσι ώστε να υπολογιστούν τα ποσοστά και το ανώτατο ποσό της
παρ. 1. Η συνεισφορά του Δημοσίου για τα δάνεια αυτά καταβάλλεται κατά τον χρόνο
που είναι απαιτητή η δόση, μπορεί να καλύπτει περισσότερους μήνες και μπορεί να
διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της συνεισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, για τα δάνεια
της παρούσας, το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη
συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι
τόκοι, δεν υπερβαίνει τα κατά περίπτωση οριζόμενα όρια της παρ. 4 του άρθρου 64,
όπου αυτά προβλέπονται, ανά κατηγορία δανείων και ανά πιστωτή.
Άρθρο 72
Υποχρεώσεις οφειλέτη
«1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης
έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
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«α) Καταβάλλει εμπρόθεσμα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο.
Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή, που πραγματοποιείται το αργότερο κατά την
καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρηματοδοτικός φορέας. Ο οφειλέτης δεν
μπορεί να θεωρηθεί εκπρόθεσμος ως προς την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον
ίδιο, εάν το ποσό που εκκρεμεί προς πληρωμή δεν υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του
Δημοσίου, ελέγχεται η ύπαρξη τυχόν μη καταβεβλημένων ποσών που βαρύνουν τον
οφειλέτη, και εάν υφίστανται, αυτός καλείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς να
τα καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση μη καταβολής αυτών εντός
του χρονικού διαστήματος του προηγούμενου εδαφίου, επέρχεται αναδρομική
έκπτωση αυτού και επιστρέφεται η συνεισφορά, σύμφωνα με τα άρθρα 73 περί
διακοπής της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, και 74 περί αναζήτησης των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της συνεισφοράς».
Στο τρίτο εδ. της περ. α) τροποποιήθηκε το ύψος του ποσού που θεωρείται ως
εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά
τον χρόνο καταβολής της συνεισφοράς και η περ. αυτή διαμορφώθηκε και πάλι
ως άνω από το άρθρο 103 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190), κατωτ. αριθ. 1607.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του
και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που ζητούνται από το Δημόσιο κατά
τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.».
Στην περ. α) της παρ. 1 προστέθηκαν δύο εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε στο
σύνολό της ως άνω από το άρθρο 109 του ν. 4804/2021 (Α’ 90), κατωτ. αριθ. 1372.
2. α) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο
οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του προσηκόντως, κατά τον χρόνο που
είναι καταβλητέες, καθ’ όλην τη διάρκεια παρακολούθησης, όπως καθορίζεται στην
περ. β’, μετά τη λήξη της επιδότησης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί μη προσήκουσα
καταβολή η μη καταβολή συνολικού ποσού ύψους μίας μηνιαίας δόσης.
β) Το χρονικό διάστημα της διάρκειας παρακολούθησης ανά κατηγορία έχει ως
εξής:
βα) Για τις οφειλές της υποπερ. εα’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64, το χρονικό
διάστημα παρακολούθησης είναι έξι (6) μήνες.
ββ) Για τις οφειλές της υποπερ. εβ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64, το χρονικό
διάστημα παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) μήνες.
βγ) Για τις οφειλές της υποπερ. εγ’ της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64, το χρονικό
διάστημα παρακολούθησης είναι δέκα οκτώ (18) μήνες.
βδ) Για τις οφειλές των οποίων η δόση δεν είναι σε μηνιαία βάση, σε οποιαδήποτε
κατηγορία της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 64 και αν ανήκουν, το χρονικό διάστημα
παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) μήνες.
3. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να παράσχει κάθε
στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης
και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα. Όλα
τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση
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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.
4. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο οφειλέτης ενημερώνει το κοινό σχετικά με
τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία:
α) Παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της
πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και
τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο,
ελάχιστου μεγέθους Α3, που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.
Άρθρο 73
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου και αναδρομική έκπτωση
Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
β) Σε περίπτωση λύσης του αιτούντος νομικού προσώπου ή θανάτου του αιτούντος
φυσικού προσώπου.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) διαδοχικών εντολών πίστωσης,
δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δημοσίου σε έναν
τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν
πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς Δημοσίου.
ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που
βαρύνει τον ίδιο, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 72. Αν ο δικαιούχος
δεν καταβάλλει εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής
ενημερώνει την ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε την καταβολή
του μέρους της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την
ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο τα
ποσά που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε
ενημερώσει το Δημόσιο.
στ) Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 72.
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ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι
ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος.
η) Σε περίπτωση που η ενίσχυση του παρόντος, που χορηγείται σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων,
μετακυλίεται από αυτές, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς,
θ) Σε περίπτωση μη προσκόμισης των πιστοποιητικών της περ. β’ της παρ. 5 του
άρθρου 68 το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.
2. Στις περ. α’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’, η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό
της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του εντόκως, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 74.
3. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης των ορίων των παρ. 2 και
3 του άρθρου 71, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα της αιτούσας, το ποσό της δημόσιας
συνεισφοράς περικόπτεται αναλόγως, κατά τρόπο ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση
των ως άνω ορίων και η διόρθωση του ποσού ανάγεται στην αρχική ημερομηνία
χορήγησης της δημόσιας συνεισφοράς. Τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό
δημόσιας συνεισφοράς ανακτάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
74. Με κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
δύνανται να καθορίζονται επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.
Για την διακοπή της συνεισφοράς του Δημοσίου και την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, βλ. το άρθρο 4 της υ.α. 74074 ΕΞ 2021 «Διαδικασία
καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών
δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του
κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)»
(Β’ 2668), κατωτ. αριθ. 1396.
4. Στην περίπτωση συγχρηματοδότησης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων, με την επιφύλαξη τυχόν υψηλότερου
επιτοκίου ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 74.
Άρθρο 74
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα πληρωμών
1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, τα
καταβληθέντα ποσά της συνεισφοράς αναζητούνται, καταλογίζονται στον οφειλέτη
και επιστρέφονται εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την
επιστροφή τους με επιτόκιο το μεγαλύτερο εκ των ακόλουθων: α) δύο τοις εκατό (2%)
ή β) το επιτόκιο ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων, ήτοι το βασικό
επιτόκιο, όπως υπολογίζεται με βάση την υπ’ αρ. 2008/C14/06 Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης.1.2008, πλέον 100 μονάδες βάσης. Αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της περ. ζ’ του άρθρου 73, επιστρέφονται εντόκως, από την
ημερομηνία καταβολής τους και έως τη την επιστροφή τους, με επιτόκιο το
μεγαλύτερο εκ των ακόλουθων: α) πέντε τοις εκατό (5%) ή β) το επιτόκιο ανάκτησης
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παράνομων κρατικών ενισχύσεων, ήτοι το βασικό επιτόκιο, όπως υπολογίζεται με
βάση την υπ’ αρ. 2008/C 14/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
19ης.1.2008, πλέον 100 μονάδες βάσης. Για την ανάκτηση των ποσών εφαρμόζονται
όσα προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Σε
περίπτωση μη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά αναζητούνται σύμφωνα
με το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).
2. Ειδικά στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 73, τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν
ποσό δημόσιας συνεισφοράς ποσού ανακτάται με βάση το επιτόκιο ανάκτησης
παράνομων κρατικών ενισχύσεων, ήτοι το βασικό επιτόκιο, όπως υπολογίζεται με
βάση την υπ’ αρ. 2008/ C 14/06 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
19ης.1.2008, πλέον 100 μονάδες βάσης.
3. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη
ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή
απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, με σκοπό την υπαγωγή του στον
παρόντα, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 74, καθώς και τον
προσπορισμό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφορά Δημοσίου, εφαρμόζεται το
άρθρο 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.
Άρθρο 75
Παροχή στοιχείων
Το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της Φορολογικής Διοίκησης και των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 67 όλα τα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου,
από τα οποία προκύπτουν η επιλεξιμότητα του οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές
συνεισφοράς οφειλές.
Άρθρο 76
Διενέργεια ελέγχων
Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, καθώς και κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη,
σύμφωνα με το άρθρο 72, τα δεδομένα της αίτησής του, από τα οποία προκύπτει η
επιλεξιμότητά του και η τήρηση των υποχρεώσεών του, μπορούν να διαβιβάζονται σε
αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι
αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του
παρόντος.
Άρθρο 77
Υποχρέωση διαφάνειας
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1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο
του παρόντος, αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για τη
διαφάνεια «Transparency Award Module» (ΤΑΜ), εντός ενός (1) έτους από τη
χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 44 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 οφειλέτη για τη
δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 78
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις
για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς
Με την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), κατωτ.
αριθ. 1276, ορίστηκε ότι: «Οι προθεσμίες των τριάντα (30) ημερών της παρ. α’
της παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021
παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες. Η προθεσμία της 31ης.7.2021
της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 παρατείνεται έως την
30ή.9.2021.»
1. α) Από την 1η.4.2021 και μέχρι τις 30.4.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη
δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογήν κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε
έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται
οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων
κατά τριάντα (30) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου
αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται
οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις
εκατό (40%) σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους
2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε., προσδιορίζονται οι Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό
του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που
λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις
επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας, αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου,
μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1088/2021 «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών
Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της
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παρ. 1 του άρθρου 78 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΄ 1587),
κατωτ. αριθ. 1261.
β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα
γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον
έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές
τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή,
περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84),
των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των
υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των
συγκεκριμένων Κ.Α.Δ. στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο
της περ. α’ ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της
απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α’. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των
αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πραγματοποιείται μέσω ειδικής
σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος
πληρωμών της εταιρείας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των
πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως
τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για
αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό
εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα
απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα
αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν,
και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.
δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του
άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία
ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα έως την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1
του παρόντος, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που
λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60)
ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα
αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης
φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται
κατά εξήντα (60) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
2. α) Παρατείνονται μέχρι και την 31η.7.2021 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό
φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από
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1η.3.2021 έως 31η.3.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που
βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης
υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.3.2021
και την 30η.4.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της
παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων
που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του
είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως
προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις
συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες
ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες
προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Από την
εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε Κ.Α.Δ. των
επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών
τους στη διάρκεια της κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως
αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503)
κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά
για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη
φορολογική διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
Εκδόθηκε η υ.α. Α.1100/2021 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και
δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική
Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για
την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 78 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’ 1800), κατωτ. αριθ. 1296.
β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν
δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό
(50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου
φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που
έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες
δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος
εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά
παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40
του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς
αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα
πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν
νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από
τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει
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βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα
από 1.4.2021 έως την 30η.4.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν
καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60)
ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας
εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν
σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από
την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της
υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικών. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των
αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με
τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού
έτους.
3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του
αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον
δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από
τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο,
διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εφαρμογή της παρούσας.
4. α) (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 35 του ν. 4753/2020
(Α’ 227), ανωτ. αριθ. 909).
β) (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’
17), ανωτ. αριθ. 1104).
γ) (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’
227), ανωτ. αριθ. 909 και του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), ανωτ. αριθ. 1104).
Άρθρο 79
Aπαλλαγή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών από τον Φ.Π.Α. στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης Προσθήκη περ. ιθ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Μετά την περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’
248) προστίθεται περ. ιθ’ ως εξής:
«ιθ) Η παράδοση αγαθών και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών στον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), καθώς και η εισαγωγή και ενδοκοινοτική
απόκτηση αγαθών από τον οργανισμό και η συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών
προς αυτόν, με σκοπό τα αγαθά αυτά και οι υπηρεσίες να διατεθούν περαιτέρω άνευ
ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα ν.π.δ.δ., όπως προσδιορίζονται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή
δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
(Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται
αποκλειστικά μέσω του Εργαλείου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency
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Support Instrument - ESI), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων
πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες
προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
Βλ. και την υ.α. Α.1116/2021 «Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων,
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγών αγαθών και παροχών υπηρεσιών για
την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία του COVID
19-SARS 2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του
Κώδικα ΦΠΑ» (Β’ 2223), κατωτ. αριθ. 1346.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 82
Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 31 Μαΐου 2021
κατά την εκδίκαση των υποθέσεων:
α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των
κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία
της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή
γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των
κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7)
ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων
νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση
υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας για τις οποίες ως προς την κατάθεση
υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.
2717/1999, Α’ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης,
για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου
προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της
συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου
προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.
2. Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/ 1989 (Α’ 8), της παρ. 2 του
άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) μπορούν
να συντάσσονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και ηλεκτρονικά, μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Οι ως άνω
υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού το αργότερο
έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης
δήλωσης στη γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω
δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη
Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του
ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο
επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία
Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.
Άρθρο 83
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και της
διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
Με το άρθρο 25 του ν. 4792/2021 (A΄ 54), κατωτ. αριθ. 1243, ορίστηκε ότι:»
Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 83 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως ημερομηνία
λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των
πολιτικών δικαστηρίων της χώρας για τον υπολογισμό των νόμιμων και
δικαστικών προθεσμιών, λογίζεται η ημερομηνία άρσης της αναστολής των
προθεσμιών, η οποία επήλθε με τη λήξη ισχύος της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων 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 29
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 1194), ήτοι η 6η.4.2021.»
1. α) Το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της
επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών της χώρας, δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης του
άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και
δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων,
καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως
υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και
άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών
αξιώσεων. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, οι
προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί
η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Οι προθεσμίες που
ανεστάλησαν κατά τα προηγούμενα εδάφια, δεν συμπληρώνονται, εάν δεν παρέλθουν
επιπλέον δέκα (10) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.
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β) Τα χρονικά διαστήματα ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών
σχηματισμών, δυνάμει των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη
λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις
16.10.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής
αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, δεν
υπολογίζονται στις προθεσμίες των άρθρων 215, 237 και 238 ΚΠολΔ, καθώς και στις
προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2915/2001 (Α’ 109), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4055/2012 (Α’ 51).
γ) Τα χρονικά διαστήματα τυχόν ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους
δικαστικών σχηματισμών, δυνάμει των αντίστοιχων κοινών υπουργικών αποφάσεων
που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 και αφορούν το
χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της επιβολής
του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της Χώρας, δεν υπολογίζονται στις προθεσμίες που προβλέπονται στα
άρθρα 4ΣΤ, 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του ν. 3869/2010 (Α’ 130).
δ) Το χρονικό διάστημα από την 1η.12.2020 έως την ημερομηνία λήξης της
επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών της Χώρας, υπολογίζεται στις προθεσμίες που προβλέπονται στο
άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, όπως παρατάθηκαν με το άρθρο 62 του ν. 4765/2021
(Α’ 6), όπου υπήρξαν ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα αναστολής προθεσμιών και
ολικής αναστολής λειτουργίας κατά τόπους δικαστικών σχηματισμών συνεπεία των
αποφάσεων που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι
προθεσμίες αυτές δεν συμπληρώνονται εάν δεν παρέλθουν επιπλέον δεκαπέντε (15)
ημέρες. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 4Δ του ν. 3869/2010, οι οποίες
έληγαν στις 31.1.2021, 28.2.2021 και 15.3.2021, δεν συμπληρώνονται εάν δεν
παρέλθουν επιπλέον πέντε (5) ημέρες.
ε) Το χρονικό διάστημα από τις 18.1.2021 έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας
των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας υπολογίζεται στις νόμιμες και
δικαστικές προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014
(Α’ 246), κατά το οποίο επιτρέπονται και οι οριζόμενες στα άρθρα 68 επ. του
ν. 4307/2014 διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, με την εξαίρεση τυχόν ενδιάμεσων
χρονικών διαστημάτων κατά τόπους ολικής αναστολής, συνεπεία σχετικών
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Το ίδιο ισχύει και για τις οριζόμενες στο άρθρο
14α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο αυτές επιτρέπονταν συνεπεία σχετικών εκδοθεισών
κανονιστικών πράξεων. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η
προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 για την οποία ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4783/2021 (Α’ 38).
2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και
οποιασδήποτε διαδικασίας ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των
δικαστηρίων λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του
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προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου, νέα ημέρα και ώρα
συζήτησης στο ακροατήριο στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της
υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά,
γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα
δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας
του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του
δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Με πρωτοβουλία επίσης του
γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση
στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και
διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο
βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο
Πρόεδρος του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της
αυτής ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός
αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το
αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους
πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον
είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων
solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω
σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς
καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου
241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων
δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο
ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν
σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242
ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται
στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου
εργάσιμης ημέρας.
4. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά
τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του
δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη
δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η
συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.
5. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται
ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του
μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 ΚΠολΔ, όπως αυτή
συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί
ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της
ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει
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ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική
απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη
χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης
βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα
χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης
portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον
δικηγόρου κατά την παρούσα, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους,
σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις
ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών
διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.
6. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν
εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο
χρόνος πριν από τη δικάσιμο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις
και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής της
λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, οι δε διάδικοι δεν έχουν
καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και
διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά
την ημερομηνία λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της
λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, αναβάλλονται
αυτεπαγγέλτως και με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του
προέδρου τμήματος ορίζεται οίκοθεν ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην
πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το
οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα
και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και
πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα
στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το
Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική
Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο
πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία
επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με
αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr
για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.
7. Αν οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της
παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του
χρονικού διαστήματος της αναστολής και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής
τους, όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών
αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των
διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.
8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές
διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της
εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν
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μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης
ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται
αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί.
9. Όταν το χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη της αναστολής της λειτουργίας των
πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την
ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης,
η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς
τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου
Πάγου η κατά τα ως άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιμο
είναι παραδεκτή. Στις ως άνω περιπτώσεις η μη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της
αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή
ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
10. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατά την παρ. 1
του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3
του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του
χρονικού διαστήματος της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων
της χώρας, όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο
της συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος
διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις
περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και
χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες
για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το άρθρο
205 ΚΠολΔ.
11. Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη, (με εξαίρεση
πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η
ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας έως τις 13.5.2021. ματαιώνονται. Για
τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7.11.2020 έως τις 13.5.2021, με
πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία
και τιμή πρώτης προσφοράς κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, την περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 954 και την παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, νέα ημέρα πλειστηριασμού
μετά την 16η.7.2021, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών της περ. ε’ της παρ. 2 του
άρθρου 954, του άρθρου 973, της παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ, της παρ. 2 του
άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας, ιδίως του ν.δ. 17/ 13.8.1923
(Α’ 224), εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, ήτοι την
7η.11.2020, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προθεσμίες
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ ή είχε συζητηθεί η ήδη
ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται τηρουμένης της
προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόμη και πριν την 16η.7.2021. Αν ο
επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας,
τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε
εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση,
επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό, ο οποίος σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν την 16η.7.2021 για την περίπτωση αυτή.
245

Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασμός
ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά την 13η.5.2021. Πλειστηριασμοί που έχουν
προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13η.5.2021, ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι
τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον
προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ
και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου.
Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται τηρουμένης της
προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.
12. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογήν του άρθρου
966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και
μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος από τις 7.11.2020 έως και τις 13.5.2021, ο
πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ακόμη και πριν
την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις οικείες
διατάξεις.
13. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται, σύμφωνα με το άρθρο 973, την παρ. 4
του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα
διεξαγωγής έως την 13η.5.2021, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα
πλειστηριασμού ακόμη και πριν την 16η.7.2021, τηρουμένων των προθεσμιών που
προβλέπονται στη διάταξη αυτή.
14. Για το χρονικό διάστημα από τις 7.11.2020 έως και την ημερομηνία λήξης της
επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
της χώρας δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.
15. Από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της
Χώρας επιτρέπονται όλες ανεξαιρέτως οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που
ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 και στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και
υπολογίζονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.
16. Οι παρ. 1, 6, 7 και 9 έως 13 ισχύουν από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των
δικαστηρίων της χώρας έως τις 30.6.2021, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις
παρ. 11, 12 και 13.
17. Οι παρ. 2 έως 5 και 8 ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.
Άρθρο 84
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
1. Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόμους
ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων, που βρίσκονται σε
αναστολή συνεχίζουν να τρέχουν από την επομένη της ημερομηνίας άρσης της
αναστολής τους και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η
προβλεπόμενη στον νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά
δέκα (10) επιπλέον ημέρες.
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2. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης
της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα
άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα
555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής
ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός
προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και 82 του
προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής
ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82
του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά
έγγραφα, να υποβάλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα
δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, με κάθε πρόσφορο
μέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου
γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με
μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην
περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών
δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο
μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.
3. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για
τη λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την
παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος
διάδικος ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της
εισαγγελικής πρότασης, ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την
εισαγγελική πρόταση με τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτήν, η ειδοποίηση
αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου
επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309
ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν από 1.4.2021 έως 30.6.2021.
Άρθρο 85
Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών,
παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως 31.5.2021, δύναται να
τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών
διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να
αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που
απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.
Εκδόθηκε η υ.α. 14875/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και
παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την
υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που
εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021 έως και 31.5.2021»
(Β΄ 1289), κατωτ. αριθ. 1228.
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Άρθρο 86
Ρυθμίσεις για την αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών για τους
οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID - 19
1. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’
ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο
αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται
ως πληγέντες κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, και επιπλέον πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 4, αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως
την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ)
αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την
περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κατά το άρθρο 943 και την παρ. 2 του άρθρου 1005
ΚΠολΔ, επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Κατά το χρονικό
διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής
πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση (άρθρο 924 ΚΠολΔ), καθώς και τη
λήψη ασφαλιστικών μέτρων.
2. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν είτε τα ίδια είτε ο/η σύζυγος ή
εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα
μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική
ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός
μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο
των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη
κλίμακα:
αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό
(10%),
αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες
(2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),
αγ) για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη
του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές των υποπερ. αα’ ως αγ’ δηλώνονται
στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με
σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του
2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση
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με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές
δηλώσεις Φ.Π.Α.,
γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική
ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα,
σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις,
ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει
ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές
πράξεις, και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης,
στ) φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας
προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές
πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
4. Πέραν των προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και
τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) Η αξία της κύριας κατοικίας σύμφωνα με την παρ. 5 να μην υπερβαίνει τις
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για
το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις
δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου
προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συμβίο
ή συμβία και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι
τρία (3) εξαρτώμενα μέλη.
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της
συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ.
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής, για την οποία επισπεύδεται
αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους
πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Αν
η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόμισμα, για τον καθορισμό
του μέγιστου ορίου του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του
αλλοδαπού νομίσματος με το ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
προηγούμενου μήνα από την έναρξη της αναστολής.
ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και
των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας
τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα
χιλιάδες (80.000) ευρώ.
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5. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που
αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται
υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως
αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Αν το φυσικό
πρόσωπο έχει κατ’ ιδανικό μερίδιο πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία στην κύρια
κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του είναι η αξία της πλήρους και
αποκλειστικής κυριότητας.
6. Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή του παρόντος, η πλήρωση
των κριτηρίων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης πληγέντος, η οποία
χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης
αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία με την Ειδική
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται
πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού
προσώπου-χρήστη με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
(taxisnet). Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για πρόσβαση,
επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση,
καθώς και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών
φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση
του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971
(Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
για τον αιτούντα, τον/τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την
εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 50772 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός της διαδικασίας
χορήγησης της βεβαίωσης οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4790/
2021 (Α’ 48)» (Β’ 1742), κατωτ. αριθ. 1291.
7. Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο των άρθρων 71 έως
83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση της παρ. 6
εκδίδεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα.
8. Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού και προκειμένου να εφαρμοστεί η
αναστολή της παρ. 1, η βεβαίωση της παρ. 6 πρέπει να κοινοποιηθεί από το φυσικό
πρόσωπο προς τον επισπεύδοντα δανειστή το αργότερο την δέκατη πέμπτη (15η)
ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η
προαναφερόμενη βεβαίωση γνωστοποιείται στα όργανα της εκτέλεσης βάσει του
άρθρου 939 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
9. Οι ρυθμίσεις του παρόντος, αναφορικά με το επιτρεπτό και τις προϋποθέσεις των
πράξεων εκτέλεσης, είναι ειδικότερες σε σχέση με τις παρ. 11, 12 και 13 του άρθρου
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83. Οι πλειστηριασμοί που ματαιώνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι
δεν διενεργήθηκαν και συνεχίζονται κατά τις γενικές διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 88
Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης
1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται
κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και
απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, των
νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και του Ε.Ο.Δ.Υ.,
των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών
Υπηρεσιών και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), παρατείνονται, από τη λήξη τους,
για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση
των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης
υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης.6.2021 για την
κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά
παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει
τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
Άρθρο 89
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και
αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της
31ης.12.2021, συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, ιδίως, διοικητικού συμβουλίου
και Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, μπορεί να λαμβάνει χώρα και με
τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση
αυτήν η πρόσκληση προς τα μέλη περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και
τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.».
Το πρώτο εδ. της παρ. 1 τροποποιήθηκε ως προς την καταληκτική ημερομηνία
του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η συνεδρίαση συλλογικού οργάνου
οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής
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οντότητας δύναται να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη και η παρ. αυτή
διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 77 του
4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634.
«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της
31ης.12.2021, η λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών
Συνελεύσεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα
και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα.».
Το πρώτο εδ. της παρ. 2 τροποποιήθηκε ως προς την καταληκτική ημερομηνία
του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η λήψη των αποφάσεων των
διοικητικών συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη και η παρ. αυτή
διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου 77 του
4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634.
3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα συλλογικά όργανα των συνδικαλιστικών
οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), των εργοδοτικών
οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987, των αστικών
συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (Α’ 196) και όλων των σωματείων που λειτουργούν
βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εξαιρουμένων των
αλληλοβοηθητικών ταμείων.
«Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των
πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που
έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού
Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν.
1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999
(Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115),
εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα
άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την
31η.12.2021.».
Το άρθρο 90 το οποίο είχε τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και διαμορφωθεί εκ
νέου στο σύνολό του από το άρθρο 41 του ν. 4807/2021 (Α’ 96), κατωτ. αριθ.
1384, τροποποιήθηκε, ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της
θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων,
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εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων και διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό
του ως άνω από το άρθρο 78 του 4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634.
Άρθρο 91
Παράταση προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της
επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και
εισφορών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4647/2019 (Α’ 204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον
καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων,
τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που
έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την
ημερομηνία λήξης τους, έως την 30ή.6.2021.
Άρθρο 92
Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους στους οποίους αυτή δεν
υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση - Τροποποίηση του άρθρου 50 του
ν. 4753/2020
(Τροποποιείται ο τίτλος και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),
ανωτ. αριθ. 909).
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 93
Δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης προμηθευτών
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 12 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25)
Άρθρο 94
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 τον τίτλο του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25, του άρθρου εξηκοστού πέμπτου
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της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), ανωτ. αριθ. 65 και του
άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου 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 95
Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας Τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4763/2020
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 (Α΄
254), ανωτ. αριθ. 981.
«Άρθρο 96
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
Με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), κατωτ. αριθ. 1541,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς την υποβολή
σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από
τη λήξη της έως την 31η.12.2021.»
Με την παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734,
ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) για τη δυνατότητα
υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ως
προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και
καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατείνεται έως την
30ή.6.2022.»
Εφόσον, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19 και σε κάθε περίπτωση έως την 31η.10.2021, η έλλειψη του
οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας κατά του κορωνοϊού
COVID-19, 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. Με όμοια απόφαση, δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, η
προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων
καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα
υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος
διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε
έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εφαρμογή του παρόντος.»
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Το πρώτο εδ. του άρθρου 96 τροποποιήθηκε 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 το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε
στο σύνολό του εκ νέου ως άνω από το άρθρο 227 του ν. 4823/2021 (Α’ 136),
κατωτ. αριθ. 1482.
Είχαν εκδοθεί:
-η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2243/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον
κορωνοϊό COVID - 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των
ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (B΄ 1440), κατωτ. αριθ. 1245,
-η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 1825), κατωτ. αριθ. 1301,
-η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές,
διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’
1866), κατωτ. αριθ. 1305,
-η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την
επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και
των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα
Κολλέγια» (Β’ 1903), κατωτ. αριθ. 1312,
-η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518 της 17/18.5.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος)
από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020), κατωτ. αριθ. 1320,
-βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
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εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία» (Β’ 2192), κατωτ. αριθ. 1340,
-η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 για την
επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής)» (Β’ 2198), κατωτ.
αριθ. 1343,
-η υ.α. Φ.251/64572/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών
εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον
κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2363), κατωτ. αριθ. 1371,
-η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.35102/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, που
λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2365), κατωτ. αριθ. 1373,
-η υ.α. 74557/Δ6/2021 «Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων
για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων
και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ τάξη
των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2708), κατωτ.
αριθ. 1399,
-η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/2021 «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),
κατωτ. αριθ. 1434,
-η 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,
-η 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
-η 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.
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Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1505.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/107120/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού
2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 4052),
κατωτ. αριθ. 1533.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’
4054), κατωτ. αριθ. 1533Α.
Εκδόθηκε 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 της 10/12.9.2021 «Εκτακτα 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.
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Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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/Γ.Π.οικ. 64232/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία
στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766), κατωτ. αριθ. 1611.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
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Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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.
Εκδόθηκε η 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 104
Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων
1. Το Δημόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό
πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της
Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.), τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά
Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες
ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου
οίκου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους, λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19 και να ενισχύσουν το
φιλανθρωπικό τους έργο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερές
Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. και τα Ε.Ν.Π. μπορούν να κατανείμουν το
σύνολο ή μέρος της επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι
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προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής
αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος
χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και κάθε άλλο συναφές
ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 109158/Θ1/2021 «Καθορισμός του πλαισίου, των όρων, των
προϋποθέσεων και των κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του
άρθρου 104 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης των
θρησκευτικών φορέων» (Β’ 4191), κατωτ. αριθ. 1544.
3. Η έκτακτη επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και 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, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά
πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
4. Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 105
Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4778/2021
(Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), ανωτ. αριθ.
1127 που παρατίθενται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 31 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339).
Άρθρο 106
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο
του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
(Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 123
ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572, προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 6 αυτού και
το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο 107
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο
του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης
διάρκειας - Τροποποίηση των παρ. 1α και 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
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(Τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία στην παρ. 1α του άρθρου 123Α του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148), προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 2 αυτού και το άρθρο αυτό
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο 108
Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε προνοιακούς φορείς Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) τροποποιείται και το άρθρο 35
διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων
1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται με πρόσληψη τακτικού
προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Προκηρύξεις για
την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019.
Στις προκηρύξεις του προηγούμενου εδαφίου, η εμπειρία που προβλέπεται στην
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το
προσωπικό που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του
ν. 4109/2013 (Α’ 16), στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.), καθώς και
στα παραρτήματά τους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε
οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά
μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα
για κάθε επόμενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) μηνών και μέχρι τους ογδόντα
τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.
Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν
εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
2. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του έκτακτου
προσωπικού των φορέων του άρθρου 34, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση
του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αρ.
7Κ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42).
Αν οι οικείοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 έχουν
καταρτιστεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, οι συμβάσεις εργασίας του
έκτακτου προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ κατά το
διάστημα μεταξύ της κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων και της ανάληψης υπηρεσίας
από τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται σε αυτούς.
3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της παρ. 2, σύμφωνα με τις ανωτέρω
εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του
π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ενώ δεν
προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας της παρ. 1».
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Άρθρο 109
Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
(Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38)
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 110
Παρατάσεις ισχύος έκτακτων μέτρων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τρίτου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38).
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου όγδοου και του
άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
68), ανωτ. αριθ. 65)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο δέκατο έκτο της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108).
«Άρθρο 111
Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων
1. Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014
(Α΄ 50), η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των
μέτρων για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται για διάστημα ίσο με
τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει
από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας.
2. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων της παρ. 1 εφαρμόζεται
αναδρομικά για το διάστημα από τις 14.3.2020 και μετά και καταλαμβάνει όλες τις
ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις, οι οποίες έληξαν μετά τις 7.11.2020 και
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το
επιθυμεί, με έγγραφη δήλωσή του προς τον εκμισθωτή, μέχρι την 31η Ιουλίου 2021
και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.
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4. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε
μισθωτής που πληροί τα κριτήρια της παρ. 1 υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο
της δήλωσης της παρ. 3 δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.
5. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση
του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που
έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και
υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.
6. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών
υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με κρατική
εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του
υπεκμισθωτή/μισθωτή. Η έγγραφη δήλωση της παρ. 3 του υπομισθωτή απευθύνεται
προς υπεκμισθωτή και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για αμφότερους.».
Η παρ. 3 του άρθρου 111 τροποποιήθηκε και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε στο
σύνολό του εκ νέου ως άνω από το άρθρο 57 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), κατωτ.
αριθ. 1443.
Άρθρο 112
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν
προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 55 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), ανωτ.
αριθ. 950)
Άρθρο 113
Χρηματοδότηση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου δέκατου έβδομου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108)
ΜΕΡΟΣ Η’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 114
Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο καθεστώς
του ν. 4635/2019 - Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 34 του
ν. 4635/2019
1. (Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), όπως είχε
αντικατασταθεί από την περ. γ) της παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53)
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ανωτ. αριθ. 24Α, ως προς την προθεσμία ισχύος του πρώτου εδ. και η παρ. 4
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της).
2. Στο άρθρο 34 του ν. 4635/2019 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας Ε.Ε.Τ.Τ. που έχουν
κατατεθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4635/2019, και δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησής τους ή έχουν απορριφθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ.,
δύνανται να συμπληρώνονται ή/και να υποβάλλονται εκ νέου διορθωμένες με κάθε
απαραίτητο δικαιολογητικό μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Στα ανωτέρω
δικαιολογητικά περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι πράξεις, γνώμες, πιστοποιητικά,
αποφάσεις, βεβαιώσεις και εγκρίσεις αρμοδίων αρχών που συνοδεύουν τις δηλώσεις
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) που περιλαμβάνονται στις ως
άνω αιτήσεις. Αιτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ. για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας του
άρθρου 34 του ν. 4635/2019 που απορρίπτονται ή επιστρέφονται λόγω εσφαλμένων
στοιχείων ή έλλειψης δικαιολογητικών δύνανται να κατατεθούν εκ νέου μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ως
άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται έως έξι (6) μήνες. Στην περίπτωση αιτήσεων
που έχουν απορριφθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ., για την εκ νέου κατάθεσή τους καταβάλλεται
το διοικητικό τέλος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αρ.
919/26/16.12.2019 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών
Κεραιών στην Ξηρά» (Β’ 4872). Η παρ. 2 του παρόντος εφαρμόζεται και σε
κατασκευές κεραιών για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμεί
αίτηση μεταβίβασης άδειας. Ο κάτοχος των κατασκευών αυτών υποχρεούται να
υποβάλει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, κατά περίπτωση, αίτημα τροποποίησης
της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση του άρθρου 28 ή αίτημα χορήγησης
έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο πρόστιμο της
παρ. 2. Το αντίστοιχο ποσό για τη διενέργεια ελέγχου από την Εθνική Επιτροπή
Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) καταβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της
αίτησης ή της δήλωσης και το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2021».
Με την παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφ. Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Αριθμ. 25 της 29/30.9.2021 «Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 8 του
άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (B’ 4503) ορίστηκε ότι: «H προβλεπόμενη
προθεσμία στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019, η οποία
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4790/2021, παρατείνεται κατά
έξι μήνες από τη λήξη της, ήτοι μέχρι την 31η Μαρτίου 2022». Με το δε άρθρο 2
της ίδιας άνω υ.α. ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της».
Άρθρο 115
Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης δομικών κατασκευών κεραίας - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 προστίθεται νέο
εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εκκρεμείς διαδικασίες αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του. Φάκελοι αδειοδότησης που έχουν
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κατατεθεί στις Υπηρεσίες Δόμησης πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). Εκδοθείσες
άδειες και εγκρίσεις παραμένουν ισχυρές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας
που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 17Γ’ του άρθρου 30 του
ν. 4070/2012, διατηρούνται σε ισχύ για δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Για πιστοποιητικά πληρότητας, για την έκδοση των οποίων έχει ληφθεί
υπόψη έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ., χορηγείται
από την Ε.Ε.Τ.Τ., μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, άδεια κατασκευής κεραίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και, στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία
των άρθρων 23 και 24 του παρόντος. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και για τα
κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών».
Άρθρο 116
Παράταση προθεσμίας δήλωσης κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών και
αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
1. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
(Α’ 167) για τη δήλωση κεραιών ραδιοφωνικών σταθμών, παρατείνεται, από τη λήξη
της, έως την 30ή.6.2021.
2. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
για τη δήλωση των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2021.
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 117
Αρχαιρεσίες αθλητικών ομοσπονδιών με προσωρινές διοικήσεις - Αρχαιρεσίες
ομοσπονδιών που έλαβαν ειδική αθλητική αναγνώριση το έτος 2020 - Παράταση
θητείας Ε.Ε.Α.
1. Αθλητική ομοσπονδία στην οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει
διοριστεί προσωρινό διοικητικό συμβούλιο δυνάμει απόφασης δικαστηρίου,
συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής διαταγής, ή της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας
κατά το άρθρο πέμπτο του ν. 4431/2016 (Α’ 207), διεξάγει υποχρεωτικά αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων το αργότερο έως την 31η.5.2021. Η θητεία
της προσωρινής διοίκησης παρατείνεται έως την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου, αν
σύμφωνα με την οικεία απόφαση, ολοκληρώνεται νωρίτερα.
2. Αθλητική ομοσπονδία που έλαβε ειδική αθλητική αναγνώριση εντός του έτους
2020, διεξάγει υποχρεωτικά αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων το
αργότερο έως την 31η.5.2021. Η θητεία των καταστατικών οργάνων της παρατείνεται
από τη λήξη της έως την 31η.5.2021. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14 του
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ν. 2725/1999 (Α’ 121), στη γενική συνέλευση που συγκαλείται έως την παραπάνω
ημερομηνία για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει
κάθε αθλητικό σωματείο, μέλος της ομοσπονδίας, που φέρει ειδική αθλητική
αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του
ν. 4174/2020 (Α’ 148).
3. Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021, η θητεία της Επιτροπής
Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) που
συγκροτήθηκε
με
την
υπό
στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/268616/19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 441).
Άρθρο 119
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία
1. Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000)
ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών
σωματείων, που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων
της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), προκειμένου να μετριαστούν
οι επιπτώσεις της προσωρινής αναστολής λειτουργίας τους λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
2. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούμενα
αθλητικά σωματεία κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 7, των άρθρων 50 και 51
του ν. 2725/1999 (Α’ 121), είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται
σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήμου, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το υπόλοιπο
Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού το ποσό της παρ. 1 δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν
οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια
απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι
κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωματείων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού
και το ακριβές διανεμητέο ποσό ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο
φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η
διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των
κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο
ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
Εκδόθηκε η υ.α. 192483/2021 «Καθορισμός του πλαισίου, των όρων, των
προϋποθέσεων και των κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του
άρθρου 119 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα
δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» (Β’ 1826), κατωτ. αριθ. 1302.
4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α΄
184), κατωτ. αριθ. 737).
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ΜΕΡΟΣ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 120
Ορισμός διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης συμμόρφωσης τουριστικών
επιχειρήσεων με τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου
Με κοινή απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, δύναται να ορίζεται διαπιστευμένος από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) φορέας της γενικής κυβέρνησης, ως
αποκλειστικός αρμόδιος φορέας εκπόνησης και υλοποίησης του εθνικού συστήματος
ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης της εφαρμογής από τις τουριστικές
επιχειρήσεις των μέτρων προστασίας κατά της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 121
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων έτους 2021 για την κάλυψη αναγκών
δημόσιας υγείας
«1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατά
παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, η μίσθωση με
απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι
μισθώσεις της παρούσας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης.3.2022. Οι
δαπάνες των ανωτέρω μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Τουρισμού. Εφόσον συνεχίσουν να διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω
καταλύματα πέραν της 31ης.3.2022, μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών
διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές
αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται
από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση. Συμβάσεις, οι
οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει των υπό στοιχεία 6382/13.4.2021 (ΑΔΑ:
9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ),
7135/26.04.2021
(ΑΔΑ:
6ΒΨΑ465ΧΘΟΜΡΙ),
7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ), 11493/29.06.2021 (ΑΔΑ:
ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ),
12294/09.07.2021
(ΑΔΑ:
ΨΞΜΧ465ΧΘΟ3ΥΥ),12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ), 12776/19.07.2021(ΑΔΑ:
9ΠΕ8465
ΧΘΟ-Υ8Π),
12981/21.07.2021
(ΑΔΑ:
ΨΚΟ4465ΧΘΟΚΔ7),
13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64), 13638/29.07.2021 (ΑΔΑ:
ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2),
13706/
30.07.2021
(ΑΔΑ:
6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11),
16544/17.09.2021
(ΑΔΑ:9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ)
προσκλήσεων
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς
μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 και των οποίων
η ισχύς έληξε την 31η.10.2021 και παρατάθηκαν έως και την 31η.12.2021, δύνανται,
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με πράξη του αρμοδίου οργάνου, να παραταθούν εκ νέου από τη λήξη τους έως και
την 31η.3.2022, επί τη βάσει της ζήτησης κλινών για τη διαμονή επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Οι δαπάνες των
μισθώσεων του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Τουρισμού».
Στην παρ. 1
-που είχε τροποποιηθεί και διαμορφωθεί εκ νέου στο σύνολό της από την παρ.
1 του άρθρου 82 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), κατωτ. αριθ. 1634,
-τροποποιήθηκε το δεύτερο εδ. ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των
μισθώσεων να είναι η 31η.3.2022, τροποποιήθηκε αντίστοιχα το τέταρτο εδ. ως
προς την ημερομηνία πέραν της οποίας καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση σε περίπτωση που συνεχίσουν να
διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα, μέχρι τη συμπλήρωση των
αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις
αρμόδιες υγειονομικές αρχές, τροποποιήθηκε το πέμπτο εδ. ώστε συμβάσεις οι
οποίες έχουν συναφθεί, κατόπιν προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
προσφορά τουριστικών καταλυμάτων προς μίσθωση για την αντιμετώπιση
ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19, και οι οποίες έχουν παραταθεί έως και την
31η.12.2021, να δύνανται να παραταθούν εκ νέου, από τη λήξη τους έως και την
31η.3.2022, και η παρ. 1 διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το
άρθρο 60 του ν. 4875/2021 (Α΄ 250), κατωτ. αριθ. 1733.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, καθορίζονται ο
χρόνος μίσθωσης, ο τρόπος αποζημίωσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι και
κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 6301/2021 «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την
κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19»
(Β΄ 1484), κατωτ. αριθ. 1251.
3. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τη δημοσίευση νέας σχετικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πάντως όχι πέραν της 15ης Μαΐου 2021,
είναι δυνατή η μίσθωση με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Τουρισμού των επιλεγέντων καταλυμάτων δυνάμει των άρθρων 135 του ν. 4692/2020
(Α’ 111) και 286 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) που βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων των Δήμων Θήρας, Κω και Ζακύνθου και εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κέρκυρας, Χανίων και Ηρακλείου. Οι δαπάνες των μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού και θα καταβληθούν με τους όρους και
τις προϋποθέσεις των άρθρων 135 του ν. 4692/2020 και 286 του ν. 4738/2020.
4. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται δυνάμει της κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού της παρ. 2, είναι αφορολόγητα, μη
εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση
διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του
δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
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υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται
και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το
δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Άρθρο 123
Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο στην παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65).
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. 18602/11.9.2020 (Β΄ 3881),
ανωτ. αριθ. 699)
ΜΕΡΟΣ ΙΒ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 124
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------1215. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ.
2252.1.1/21444/2021 της 24/31.3.2021 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).» (Β΄ 1228)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
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και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδoσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν.4682/2020 (Α’ 76),
ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει, και
τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και λοιπές
διατάξεις (Α’ 131),
στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 145),
ζ) του άρθρου 90 του κώδικα της 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).
η) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 143),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α’ 26),
ιβ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στη
μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων,
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιδ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
ιε) της υπό στοιχεία 134453/23-12-2015 (ΑΔΑ: BZK 546507-YΔ6) κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της 46274/26-09-2014 κοινής υπουργικής
απόφασης, (Β’ 2573)» (Β’ 2857),
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ιστ) της υπ’ αρ. 85847/2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375),
ιζ) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
ιη) της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.17698/2021/20-03-2021 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.» (Β’ 1076), όπως εκάστοτε ισχύει,
ιθ) της υπό στοιχεία 4235/06.02.2020 (ΑΔΑ: Ψ 07Ε46ΜΤΛΡ0ΒΛ) εγκυκλίου
οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον προγραμματισμό
Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου να ανταποκριθεί
στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των
νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και μεταξύ τους.
3. Το υπ’ αρ. 2812.7/258/04-01-2021 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ
σύμφωνα με το οποίο προκαλείται δαπάνη 50.000.000 ευρώ σε βάρος του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τη διάθεση
πρόσθετων πιστώσεων ύψους 50.000.000,00 € του Π.Δ.Ε. 2021, από το ενάριθμο
έργο 2020ΣΕ15000009 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση ακτοπλοϊκού
δικτύου» του ν. 4764/2020 (άρθρο 127), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες πλοιοκτήτριες εταιρείες και
κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον
επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν
ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.17698/2021/20-03-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,
20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.»
(Β’ 1076), όπως εκάστοτε ισχύει, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία
της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).
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Άρθρο 2
Ύψος χρηματοδότησης
Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από
τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων
μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις.» (Α’ 256), ορίζεται έως του ποσού των δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000
€) ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.--------1216. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. 95149 της 17/31.3.2021 «Συμπλήρωση της
υπ’ αρ. 59679/12-3-2020 (Β’ 831) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί
υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης
(Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της “χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως
υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών”
του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει .» (Β΄ 1244)
----------.----------
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1217. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1054 της
18/31.3.2021 «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)
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), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
6. Την υπό στοιχεία 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
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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. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των
αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:
α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές,
τρίτων χωρών).
β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως
κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής.
γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου,
ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., λοιποί πάροχοι κ.λπ.), καθώς και παροχής
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης.
δ) Συναλλαγών με τις οντότητες εκμεταλλευτών διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα,
καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος.
274

ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που
εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και
στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον
εκδότη.».
2. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των
παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στις περ. β΄,
γ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. κατά
τον χρόνο της διαβίβασης των δεδομένων σύνοψης των παραστατικών, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 5.
β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των
παραστατικών διαβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα:
βα) στην περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την
οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα,
ββ) στην περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται δυνητικά
είτε από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα
δεδομένα που διαβιβάζονται υπό μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου
διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών σύμφωνα με το άρθρο 5 (σε
πραγματικό χρόνο), είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό
σύστημα.
βγ) στις περ. β΄ (διαδικασία αυτοτιμολόγησης) και δ΄ (διαδικασία ανάθεσης
τιμολόγησης) της παρ. 7 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την
οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων
διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.
δ) Ειδικά για τις οντότητες των παραπάνω περ. β΄ και γ΄ που δεν υπάγονται σε
Φ.Π.Α., ο χαρακτηρισμός εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
«ε) Στην περίπτωση μη τήρησης από τον εκδότη, της υποχρέωσης διαβίβασης των
οριζόμενων δεδομένων των παραστατικών και διαβίβασης αυτών από τον λήπτη, ο
χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται από τον εκδότη εντός μηνός από τη λήξη της
τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5.
Επιπλέον στην περίπτωση διαβίβασης με απόκλιση κατά την οποία ο λήπτης έχει
κάνει τη σχετική επισήμανση, ο εκδότης διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό του
εσόδου, εντός μηνός από τη λήξη της τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 5.».
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Η περ. ε’ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 της υ.α. Α.1156/2021
«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), κατωτ. αριθ. 1445.
3. Η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω
λογιστή - φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις
οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως
αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και
εξετάζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β΄ και
γ’ εδάφιο της υποπερ. γα) της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα ανά
περίπτωση:
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων
τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης που λαμβάνει η οντότητα από υπόχρεες
οντότητες ημεδαπής, καθώς και σε σύνοψη και χαρακτηρισμό παραστατικών εξόδων
της περ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που
δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην
Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων
απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
β) Για τα δεδομένα σύνοψης και χαρακτηρισμού που αφορούν στις εγγραφές
μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για την απόδοση του
σχετικού παρακρατούμενου φόρου.
γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές
εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων, η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός
διαβιβάζονται είτε αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος».
3. (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)
4. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 1. Τυποποιήσεις
Παραστατικών» της παρούσας τροποποιείται η παρακάτω τιμή:
«Στήλη 11_ Τύπος Παραστατικών.
Ο Τύπος Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής τροποποιείται σε 2.1 Τιμολόγιο
Παροχής Υπηρεσιών (τροποποίηση)».
5. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες
Παραστατικών» της παρούσας προστίθεται η παρακάτω τιμή:
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«Στήλη 25_ Κατηγορίες % Φ.Π.Α.
στην υποκατηγορία Άνευ ΦΠΑ
Χωρίς ΦΠΑ – άρθρο 6 του κώδικα ΦΠΑ (προσθήκη)».
----------.---------1218. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. 1947/Β1/469 της 24/31.3.2021
«Τροποποίηση (5η) της κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ταμείου
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”.» (Β΄ 1248)
----------.---------1219. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1072 της 26/31.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1022/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
“Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση
πληροφοριών” (Β’ 179), όπως ισχύει» (Β΄ 1253)
Για άλλες τροποποιήσεις των ίδιων τροποποιούμενων διατάξεων, βλ. το σχόλιο
κάτω από τον τίτλο της όμοιας απ. Α. 1051/2020 «Τροποποίηση της απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών
στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει» (Β΄ 947), ανωτ. αριθ.
72.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως
ισχύει,
β) 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).
γ) την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (Β’ 179), όπως ισχύει,
δ) την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
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2. Την υπό στοιχείο 1 της 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, όπως ισχύουν, τις αποφάσεις
υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (ΥΟΔΔ 689) και
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των
φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών του ημερολογιακού έτους
2020, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για
διασταύρωση πληροφοριών» (Β’ 179), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το
ημερολογιακό έτος 2020, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων
θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 17/5/2021.
2. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για το
ημερολογιακό έτος 2020, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα
στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση που
υποβλήθηκε μέχρι 18/6/2021.
----------.---------1220. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. οικ. 13777 της 30/31.3.2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε
όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν.
4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας
για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας
και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής» (Β΄ 1255)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
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- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133).
4. Το άρθρο 90 «Κώδικα της 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).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), καθώς και το π.δ. 62/2020
«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
4805),
12. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).
13. Την υπό στοιχεία 8689/198/25.02.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υγείας «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια
έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των
μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 756).
14. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της
πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ 12165/ 614/19-03-2021
εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια.
Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, παρατείνονται έως και την 30η Απριλίου 2021, οι εξής κανόνες ως προς
την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:
1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε
Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 30-04-2021, να εφαρμόζουν το
σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες
περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.
β) Για την ορθή τήρηση της περ. α΄, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη
της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των
εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό,
συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76).
γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β΄, επιβάλλεται πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου
από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα
της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Απρίλιο, κατά την έναρξη και
λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να
αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του
ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η
υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις αλλαγές ή τροποποιήσεις
ωραρίου που αφορούν στην ανωτέρω και εντός διώρου σταδιακή προσέλευση και
αποχώρηση των εργαζομένων.
Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94),
καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία των λοιπών αλλαγών ή
τροποποιήσεων του χρόνου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς
και της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την
πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των
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εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων
αυτών.
Η παρούσα ισχύει από την 1η Απριλίου 2021 έως και την 30η Απριλίου 2021.
----------.---------1221. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 13800/304 της 30/31.3.2021
«Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων
ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β΄
1256)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4684/2020 (Α’ 86).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020» (Α’ 209).
5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»
(Α’ 181), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης» (Α’ 192).
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10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Την υπό στοιχεία Α.1071/29.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 1201).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
15. Την υπό στοιχεία οικ.11102/554/18.03.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
17. Την υπό στοιχεία οικ. 7078/323/26-2-2021 απόφαση «Παράταση προθεσμίας
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων
και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β΄ 819/2021), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως
31/3/2021 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε
ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της
παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της
οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
282

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή
εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας
δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.
Άρθρο 3
Απώλεια ευεργετημάτων
1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της
παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας
τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά
την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας
παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από
την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία
εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη
δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι
αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων
η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., 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.
(Ακολουθεί Πίνακας)
----------.----------
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1222. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. 1078 της 26/31.3.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.
1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) “Απόσυρση από τη 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 ΠΟΛ1135/ 26-10-2005
(Β’1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων” (Β’85), όπως
ισχύει» (Β΄ 1258)
Βλ. για τις λοιπές τροποποιήσεις της τροποποιούμενης απ., τα σχόλια κάτω από
τον τίτλο της όμοιας απ. Α.1100/2020 «Τροποποίηση της απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') “Απόσυρση από τη χρήση
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια
καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και
ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ
Ταξιμέτρων”» (Β΄ 1751), ανωτ. αριθ. 253.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251).
β) Της υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Απόσυρση από τη 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 ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (Β’1592), εκτός των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία
Α.1100/29.4.2020
(Β’ 1751),
Α.1176/23.7.2020
(Β’ 3293),
Α.1238/23.10.2020 (Β’ 4755) και Α.1287/23.12.2020 (Β’ 5831) αποφάσεις του
Διοικητή της ΑΑΔΕ.
γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας
τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517).
δ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1234/9.10.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και
συστημάτων» (Β’ 1362).
ε) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1135/26.10.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και
λειτουργίας τους» (Αρ. Πρ. 1100772/1474/0015), (Β’ 1592).
στ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1063/26.3.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Απαγόρευση εισαγωγής/παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης
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παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια
καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της» (Β’ 633).
ζ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012
(Β’ 257) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών»,
όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ 1200/2012» (Β’ 54/2014).
η) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/24.2.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ1285/31.12.2013 (Β’ 54)
«Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών» (Β’ 592).
θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/24.3.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις
κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών
Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).
ι) Tου Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.
4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1
και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
ια) Tης υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
4389/2016.
3. 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, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων
ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από τη χρήση των Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση
τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1234/ 9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005
(Β’ 1592) αποφάσεις, εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε
συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της
χώρας.
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5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη 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 ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η παρ. Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω
τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 30-6-2021».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω
τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 30-6-2021, την παύση αυτών».
3. Η παρ. Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1-7-2021 και εξής, η τυχόν έκδοση
στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον
κάτοχο - χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013».
----------.---------1223. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.
Πρωτ. 3191 Διεκπ. 2399 της 31/31.3.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
9337/7281/22.12.2005 απόφασης της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (Β’
1827), όπως ισχύει» (Β΄ 1260)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 65 και της παρ. 1 του άρθρου
72 του Συντάγματος,
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α’
Κοινοβουλευτικό, Α’ 106/1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 2 και 9 του Ζ’ Ψηφίσματος της 18ης Φεβρουαρίου 1975 της Ε’
Αναθεωρητικής Βουλής «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς
αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (Α’23/1975), όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 111 του Συντάγματος,
δ) των άρθρων 1, 18, 97 και 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, Α’
51/1997), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3935/14.09.1981 απόφασης του Προέδρου της Βουλής
(Β’ 662), όπως ισχύει,
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στ) την ομόφωνη απόφαση κατά τη ΡΖ’ Συνεδρίαση της 03.02.2005 της Ολομέλειας
της Βουλής των Ελλήνων (Α’27),
ζ) της υπ’ αρ. 362/23.01.1998 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (Β’ 56) και της
9337/7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υποχρέωση κάλυψης από τη Βουλή της ετήσιας δαπάνης χρήσης σταθερής
τηλεφωνίας των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(τηλεφωνική ατέλεια).
3. Την ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας της
βουλευτικής ατέλειας, ώστε οι Βουλευτές να ασκούν απρόσκοπτα και εξ αποστάσεως
τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, λόγω των συνθηκών που έχουν προκύψει με την
εξάπλωση της πανδημίας CΟVID-19.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη με την παράταση της κάλυψης
της τηλεφωνικής ατέλειας σταθερής τηλεφωνίας των Βουλευτών και Ελλήνων
Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5. Την υπό Α.Λ.Ε. 2420101001 εγγεγραμμένη πίστωση του Προϋπολογισμού της
Βουλής των Ελλήνων, οικονομικού έτους 2021, στον ειδικό φορέα διοικητικής
ταξινόμησης 1003-501-000000, αποφασίζουμε:
Α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 του μόνου άρθρου της υπ’ αρ.
9337/7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 15736/9790/18.12.2018 (Β’ 5739) και υπ’ αρ.
13762/9534/24.12.2020 (Β’ 5763) όμοιες αποφάσεις και ισχύει, παρατείνεται εκ νέου,
όλως εξαιρετικώς, έως την 31.5.2021.
Β. Οι συμβάσεις της βουλευτικής ατέλειας σταθερής τηλεφωνίας που είναι σε ισχύ
παρατείνονται έως 31.5.2021.
----------.---------1224. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 19518 της 30.3/1.4.2021 «Ορισμός του ποσοστού
των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164)»
(Β΄ 1281)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), με την οποία
αντικαταστάθηκε η περ. Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),
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β. Της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως αυτές διατηρήθηκαν
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» A΄ 2),
ζ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143),
η. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα του (π.δ. 63/ 2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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 Υ 4/08.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της
περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α΄ 232).
5. Την υπό στοιχεία Β2α/17194/18.03.2021 βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ., από την οποία
προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη
3.509.974,11 € εις βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
τρέχοντος οικονομικού έτους των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Π.Ε., η οποία βρίσκεται
εντός των ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
από την παρούσα απόφαση.
7. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων και των Μονάδων Π.Φ.Υ.
8. Την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό του ύψους του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του
άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), από 9% σε 15% από 01.01.2021 για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών (31.03.2021), προς τον σκοπό της κάλυψης των εκτάκτων
αναγκών προστασίας υγείας από την μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
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Από 01.04.2021 το ύψος του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του
άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), επανέρχεται στο ύψος του ποσοστού 9%.
----------.---------1225. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.
19878 της 31.3/1.4.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών
Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου» (Β΄ 1283)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 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).
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).
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 Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
9. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ. Π. οικ. 64843/29-08-2018 υπουργική απόφαση
«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).
10. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων: Γ. Ν. Ελευσίνας
«ΘΡΙΑΣΙΟ», Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. Δυτικής
Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (οργανική μονάδα έδρας ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ), Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»,
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ.
11. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 7ης/26-02-2021 (θέμα 7ο Ε.Η.Δ.) Συνεδρίασης του
ΚΕΣΥΠΕ.
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12. Τις υπό στοιχεία ΔΑΑΔ.5174/25-01-2021 και ΔΑΑΔ.60655/30-10-2020
εισηγήσεις της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
13. Το από 08-02-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πειραιώς και Αιγαίου.
14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 17005/17-03-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού καθώς
κατανέμονται δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε
Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
εκ των πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. οι οποίες
έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δεκαεπτά (17) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που
συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, για τη
στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των κλινών νοσηλείας των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Γενικό Νοσοκομείο
Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γενικό Νοσοκομείο
Δυτικής Αττικής «Η
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
(οργανική μονάδα έδρας
ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

Γενικό Νοσοκομείο
Μυτιλήνης
"ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

2

1

Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
Γενικό Νοσοκομείο
Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

«Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο
«ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας
«Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας (ΜΕΘ
Ενηλίκων)»
«Παιδιατρικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Καρδιολογίας ή
Χειρουργικής Παίδων ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας (ΜΕΘ
Παίδων)»

Γενικό Νοσοκομείο
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

5

«3»

«3»

2

17

Η παρούσα απ. τροποποιήθηκε ως άνω, ως προς την εντός «» κατανομή των
έξι (6) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., στο Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», από την παρ. 1 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας Αριθμ. Γ2α/32938 της 10/13.8.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Γ2α/οικ.19878/ 31-03-2021 υπουργικής απόφασης “Κατανομή οργανικών
θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου” (Β’ 1283)» (Β΄ 3775). Με το
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δε τελευταίο εδ. της ίδιας άνω υ.α. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά η
τροποποιούμενη απόφαση παραμένει ως έχει.»
«Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ
Παίδων, απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων:
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, και η
συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992».
Η μέσα σε «» παρ. προστέθηκε στο τέλος του πίνακα της παρούσας απ. με την
παρ. 2 της απ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Αριθμ. Γ2α/32938 της 10/13.8.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.19878/ 31-03-2021 υπουργικής
απόφασης “Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε
Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου” (Β’ 1283)» (Β΄ 3775). Με το δε τελευταίο εδ. της ίδιας άνω υ.α.
ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει ως έχει.»
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
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν.
2071/1992, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), όπως ισχύει.
----------.---------1226. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.5/22685/2021 της 31.3/1.4.2021 «Καθορισμός
έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την
επιδότηση ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021» (B΄ 1284)
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), όπως ισχύει.
β. Του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» (Α΄ 204).
γ. Το άρθρο τεσσαρακοστό της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
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και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104).
δ. Του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει.
ε. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
στ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 26).
ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. 2241.7/14185/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της
περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 01-05-2020
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. 2811.23/495/2021/08-02-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ. Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 06, Α/Α 13936 Βιβλίου
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: Ω5ΠΦ4653ΠΩ-Δ6Υ).
4. Το υπ’ αρ. 427/19-01-2021 έγγραφο Οίκου Ναύτου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 €)
για το τρέχον οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός
φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου Ναύτου για το έτος 2021 στο
ποσό των εξακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (630.000,00 €), προκειμένου οι
δικαιούχοι ναυτικοί να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας για την περίοδο 0103-2021 έως 30-04-2021, 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 Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 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 «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».
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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.
----------.---------1227. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070 της 30.3/1.4.2021 «Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της
προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού» (Β΄ 1286)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για
την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 23).
2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 31).
3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄38).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A’ 133).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155).
9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (B΄
4805).
11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. 17529/19-3-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία, από την
εφαρμογή της παρούσας προκύπτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την οποία έχει ήδη επιχορηγηθεί με 30 εκατ. € από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (υπό στοιχεία Β2β/ Γ.Π.οικ.20397/24-3-2020
απόφαση - ΑΔΑ ΨΥ9Δ465ΦΥΟΥΤΠ). Σε περίπτωση αυξημένων αναγκών, θα
υπάρξει ισόποση επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα από τον κωδικό 1023711 - Γενικές Κρατικές
Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών.
12. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης
ημερομηνίας εμβολιασμού, αποφασίζουμε:
«Άρθρο 1
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού
Η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης
και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού, μέσω της ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ) ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά ΑΜΚΑ ενδιαφερόμενου προσώπου,
αρχής γενομένης από την 31η Ιουλίου 2021.»
Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το πρώτο εδ. της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Υγείας Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770 της 29.10/4.11.2021
«Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης
ημερομηνίας εμβολιασμού” (Β΄ 1286)» (Β’ 5117). Με το δε δεύτερο εδ. της ίδιας
άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.18070/
30-03-2021 (Β΄ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ) κοινή υπουργική απόφαση.»
Άρθρο 2
Υποβολή
Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί θα
υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωριστό φάκελο μαζί με την υποβολή των
λογαριασμών φαρμάκων, συγκεντρωτική κατάσταση των επιβεβαιώσεων
ημερομηνίας εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί στο φαρμακείο τους κατά τον
προηγούμενο μήνα, εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης
Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, με διακριτό τιμολόγιο, που
θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό. Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται
ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ,
προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων υποβολής.
Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας, οι φαρμακοποιοί θα
υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ συγκεντρωτική κατάσταση των επιβεβαιώσεων
ημερομηνίας εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί στο φαρμακείο τους καθ’ όλο το
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χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021, μαζί με διακριτό τιμολόγιο, που
περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό.
«Άρθρο 3
Καταβολή
Η καταβολή της αμοιβής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους φαρμακοποιούς θα λαμβάνει
χώρα εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της
συγκεντρωτικής κατάστασης των προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού.
Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση
εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.
Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών
μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να
διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του
ν. 4270/2014).»
Το άρθρο 3 τροποποιήθηκε ως άνω από το πρώτο εδ. της απ. Υπουργών
Οικονομικών – Υγείας Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67770 της 29.10/4.11.2021
«Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινής
υπουργικής απόφασης “Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή
τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης
ημερομηνίας εμβολιασμού” (Β΄ 1286)» (Β’ 5117). Με το δε δεύτερο εδ. της ίδιας
άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.18070/
30-03-2021 (Β΄ 1286, ΑΔΑ: 69ΑΤ465ΦΥΟ-ΗΘΖ) κοινή υπουργική απόφαση.»
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1228. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 14875 οικ. της 1/1.4.2021 «Μέτρα διευκόλυνσης
ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής
διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε
πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021
έως και 31.5.2021» (Β΄ 1289)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 85 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),
β) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134),
γ) του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως
Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),
δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων,
χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας»
(Α’ 53),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων),
ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
3. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
4. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της παραλαβής πιστοποιητικών από τις
Υπηρεσίες των Δικαστικών Αρχών, χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών αλλά και
της ανάγκης για ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής
δικαιοσύνης σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαστικών
αποφάσεων από τα δικαστήρια στο δικηγόρο και της εκτύπωσής τους με ισχύ
επισήμου αντιγράφου για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η
φυσική παρουσία του δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστικού Καταστήματος.
5. Την υπ’ αρ. 14872/31-03-2021 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας
μπορεί να προκληθεί απώλεια εσόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύψους περίπου ενός
εκατομμυρίου εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.135.000,00 €) για το χρονικό
διάστημα από 01.04.2021 έως και 31.05.2021, αποφασίζουμε:
Για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως και 31.5.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:
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i. Στα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 5 του
π.δ. 25/2012 (Α’ 53), καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση
καταβολής:
α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).
β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).
ii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην
περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αναστέλλεται και για
τα ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που είτε παραλαμβάνονται σε
έντυπη μορφή από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από
αυτήν με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως
ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή
του αρμοδίου δικαστικού υπαλλήλου ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του
Δικαστηρίου.
----------.---------1229. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 366 της 1/1.4.2021 «Διαδικασία υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄ 1290)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4684/2020 (Α’ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4690/2020
(Α’ 104).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως του στοιχείου β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013).
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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 Συνθήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).
5. 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.
6. Τις διατάξεις της 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).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
13. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
18. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
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19. Την υπ’ αρ. 1076/02.04.2020 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).
20. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που
πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
21. Την υπό στοιχεία 38654ΕΞ2021/31.03.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν
εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο
«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19:
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι
Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες
θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).
β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,
ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000)
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,
ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και μετά,
όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της
ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,
γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές,
διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές
κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις
προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού
σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,
δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,
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εε) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της
προηγούμενης παραγράφου οι οποίες:
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του
Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους
προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την
έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την
προϋπόθεση ότι:
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης
και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ’ αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1
της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο
όριο, για την τριετία 2019-2021.
3.
Οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και
Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021:
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ
(κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων
ΦΠΑ, συμπληρώνουν
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του
φορολογικού έτους 2019,
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3,
μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585
(διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της
επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει
των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την
επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 που δύναται να τροποποιούνται μέχρι
και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 7.
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Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από
τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν
αυτές υποβληθούν.
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή
αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά,
αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων
περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η
είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην
επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων
στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων
χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση
λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του
TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το
αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται
στην πλατφόρμα έως την 19η Απριλίου 2021.
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί
οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η
διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους
της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η
οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της
παρούσης.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1230. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟY ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1014 της 17.3/2.4.2021 «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ.
11510/14-12-2016 (Β΄ 4113) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με τίτλο “Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. "Δράσεις
Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές
γεωργικές εκμεταλλεύσεις" του Μέτρου 1 "Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και
Ενημέρωσης" του ΠΑΑ 2014-2020”» (B΄ 1298)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τους Κανονισμούς, Αποφάσεις και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 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 Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και
ιδιαίτερα το άρθρο 14.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.
4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 επιτροπής της 11ης
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και
για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 6.
6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπή της 11ης
Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης
Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την
εκκαθάριση λογαριασμών.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1725/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και
λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και
της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.
10. 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 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(CCI:2014GR 06RDNP001).
Β. Τις διατάξεις νόμων και τα π.δ.
1. 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 ιδίως την
παρ. 2 του άρθρου 69 αυτού.
2. Το ν. 2690/1997 (Α΄ 45 Α΄) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας.
3. Tον ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Α΄ 249) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης» (Α΄ 133).
5. Του ν. 2637/23.12.2005 περί «Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως ισχύει, το άρθρο 66 του ν. 4002/18.08.2011
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
περί συγχωνεύσεως Ν.Π.Ι.Δ. σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός
Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ”» (Α΄ 180) και την σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών της
υπ’ αρ. 188763/10.10.2011 (Β΄ 2284) εκδοθείσας κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Σύστασης Οργανισμού
“ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ” και συγχώνευσης
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Νομικών
Προσώπων».
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6. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/27.08.1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών
κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» (Α΄ 200), όπως τροποποιημένος ισχύει.
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 138).
9. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) σχετικά με την ανασύσταση των Υπουργείων.
Γ. Τις αποφάσεις
1. Την υπό στοιχεία οικ: 55582/1933/25.07.2008 (Β΄1491) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
και Ελέγχου (Ε.Σ.Δ.Ε.Κ.) των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης
συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
2. Την υπ’ αρ. 24944/20.09.2016 (Β΄ 3066) κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020».
3. Την υπ’ αρ. 68/08-01-2021 (Β΄ 36) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου».
4. Την υπ’ αρ. 1065/19.04.2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014-2020).
5. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
και ειδικότερα το σημείο 8.2.1 «Μ01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
(Άρθρο 14)».
6. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016 (Β΄ 5968) «Αντικατάσταση της υπό
στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020 (Β΄ 3521), τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό
στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (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’’».
7. Τις αποφάσεις - συμπεράσματα της από 04.04.2016 1ης συνεδρίασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014- 2020 - (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια του
Υπομέτρου 1.1 «Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων».
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8. Την υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 (Β΄ 3322) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1
“Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014 - 2020».
9. Την υπ’ αρ. 11510/14/12/2016 (Β΄ 4113) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις
Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές
εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του
ΠΑΑ 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 5994/ 25-11-2020
(Β΄ 5455) όμοια απόφαση.
10. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας Covid-19 και της λήψης ειδικών μέτρων δεν
είναι δυνατή η κατάρτιση των υπόχρεων γεωργών με φυσική παρουσία και συνεπώς
απαιτείται η υλοποίηση της εκπαίδευσης με τηλεκατάρτιση.
11. Το υπ’ αρ. 641/26-2-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ που αφορά στην έκφραση
σύμφωνου γνώμης για την εν λόγω απόφαση.
12. Το υπ’ αρ. 13211/26-2-2021 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στην έκφραση
σύμφωνου γνώμης για την εν λόγω απόφαση.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 11510/14/12/2016 (Β΄ 4113) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1.
‘‘Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές
γεωργικές εκμεταλλεύσεις’’ του Μέτρου 1 ‘‘Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και
Ενημέρωσης’’ του ΠΑΑ 2014-2020» η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5994/2511-2020 (Β΄ 5455) απόφαση ως εξής:
Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 2 προστίθεται στο τέλος ορισμός ως εξής:
«Τηλεκατάρτιση»: ορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία
χρησιμοποιείται
ηλεκτρονική
διαδικτυακή
πλατφόρμα,
που
καλείται
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης» (Ο.Σ.Τ.Κ.), για τη διεκπεραίωση του
συνόλου της διαδικασίας.
2. Το άρθρο 4 «Προδιαγραφές Κατάρτισης» αντικαθίσταται ως εξής:
Η μεθοδολογία σχεδιασμού των προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία αποτελούνται
από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές
εκπαίδευσης των ενηλίκων που είναι οι εξής:
- Βιωματική μέθοδος μέσω συνδυασμού της θεωρίας με την πράξη και αξιοποίησης
γνώσεων και εμπειριών των καταρτιζομένων.
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- Εξατομικευμένη προσέγγιση μέσω σύνδεσης του αντικειμένου μάθησης με τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων.
- Ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης.
- Αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών -καταρτιζόμενων.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, δεν αφορούν μόνο στα
κλασσικά προγράμματα κατάρτισης αλλά και σε τεχνικές που αναπτύσσουν την
ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζομένων, όπως συζητήσεις σε μικρές ομάδες
(εργαστήρια), πρακτικές εργασίες, διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήσεις,
προσομοίωση. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με το αντικείμενο
και τους στόχους της θεματικής ενότητας, το επίπεδο και τον βαθμό συμμετοχής των
καταρτιζομένων και είναι σκόπιμο να ποικίλουν και να εναλλάσσονται στη διάρκεια
κάθε ενότητας. Εν γένει, ακολουθούνται επιστημονικά παραδεκτές τεχνικές με
έμφαση στην καινοτομία.
Το θεωρητικό μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης πραγματοποιείται με ευθύνη
των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων των κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» στους χώρους των δομών
κατάρτισης και σε χώρους εκτός των δομών, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο
από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» λόγω των ιδιαιτεροτήτων του αγροτικού
επαγγέλματος.
Στην τελευταία περίπτωση η εκπαίδευση υλοποιείται σε πιστοποιημένη από τον
ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτική δομή ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιημένη
δομή, σε αίθουσα που θα παραχωρηθεί από φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό ή που θα
ενοικιασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Η πρακτική άσκηση δύναται να υλοποιηθεί σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης ή
σε συνεργαζόμενους φορείς του δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα ή σε αίθουσα που
θα ενοικιαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητη η σύναψη ιδιωτικών
συμφωνητικών ή συμφώνων συνεργασίας με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα ή φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα του αντίστοιχου κλάδου. Η εκπαιδευτική επίσκεψη και η επίδειξη θεωρείται
πρακτική άσκηση.
Η πρακτική άσκηση γίνεται, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συνάφειά
της με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος, να χρησιμοποιούνται ενεργητικές
τεχνικές, να μην υπάρχει απλή παρατήρηση αλλά επίδειξη/παρατήρηση και να
παρέχονται πραγματικές γνώσεις στον καταρτιζόμενο.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική η παρουσία
εκπαιδευτή στον χώρο στον οποίο αυτή διενεργείται. Σε ορισμένα θέματα πρακτικής
άσκησης είναι δυνατόν οι καταρτιζόμενοι να χωρίζονται σε δύο ομάδες με δύο
εκπαιδευτές. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των ωρών των εκπαιδευτών θα είναι
μεγαλύτερο από το σύνολο των ωρών των καταρτιζόμενων, σε καμία περίπτωση όμως
η αύξηση των ωρών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35% των συνολικών ωρών που
παρακολουθεί ο καταρτιζόμενος.
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Τέλος, ο καταρτιζόμενος ενθαρρύνεται ώστε να συμμετέχει ενεργά κατά τη διάρκεια
της πρακτικής άσκησης και να του παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέσα για αυτό.
Εναλλακτικά της συνήθους θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, για
συγκεκριμένες ομάδες στόχου (κτηνοτρόφοι), η μεταφορά γνώσης δύναται να
εφαρμοστεί μέσω της συμμετοχής των ωφελούμενων σε ομάδες συζήτησης και
πιλοτικά εργαστήρια 3-5 ημερών.
Σε ειδικές περιστάσεις όπως για παράδειγμα σε περίπτωση πανδημίας (υγειονομική
κρίση του Covid 19) ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας οι οποίες απαιτούν αφενός
κοινωνική αποστασιοποίηση και αφετέρου προστασία και διευκόλυνση των ευπαθών
ομάδων, και καθιστούν αδύνατη την κατάρτιση των υπόχρεων γεωργών με φυσική
παρουσία, η υλοποίηση της εκπαίδευσης μπορεί να γίνει με τηλεκατάρτιση. Η
τηλεκατάρτιση πραγματοποιείται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του δικαιούχου
και αποδοχή - τελική έγκριση από τον ΕΦΔ Οι ευπαθείς ομάδες θα προσδιορίζονται
με βάση τον αρμόδιο εθνικό φορέα και θα προσκομίζουν τα κατάλληλα
δικαιολογητικά.
Η τηλεκατάρτιση και η δια ζώσης κατάρτιση αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο,
ιδίως στα ζητήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούν στην υποχρεωτική
συμμετοχή των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, στη χρήση ηλεκτρονικού
παρουσιολογίου, στον καθορισμό ανώτατου ορίου καταρτιζόμενων σε 25 άτομα ανά
τμήμα.
Η Θεωρία και η πρακτική άσκηση στην περίπτωση της τηλεκατάρτισης μπορούν να
πραγματοποιούνται με την χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της τηλεκατάρτισης θα καθοριστούν με έκδοση
σχετικής εγκυκλίου από τον Γενικ. Γραμ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα με
τους εκπαιδευτές.
3. Το άρθρο 9 «Επιλέξιμες Δαπάνες» αντικαθίσταται ως εξής:
Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης
περιλαμβάνουν:
- Αποζημίωση εκπαιδευτών και λοιπού προσωπικού που αφορούν αποκλειστικά
στην υλοποίηση της δράσης. Δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί των υπαλλήλων, του
Δικαιούχου.
- Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του προσωπικού (εκπαιδευτών και
διοικητικού προσωπικού), που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της δράσης,
- Γενικά δαπάνες για την υλοποίηση της κατάρτισης και των λοιπών δράσεων
απόκτησης δεξιοτήτων (ατομική καθοδήγηση, εργαστήρια), όπως υλικό κατάρτισης
(έντυπο, ηλεκτρονικό κ.α.), υλικά πρακτικής άσκησης, δαπάνες που συνδέονται με
τις εγκαταστάσεις όπου γίνεται η δράση, κ.λπ..
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- Λειτουργικές δαπάνες (βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013), οι οποίες
αφορούν αποκλειστικά και μόνο την υλοποίηση της δράσης, μεταξύ των οποίων και
δαπάνες τακτικής επιμόρφωσης του προσωπικού του Δικαιούχου.
- Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διαβίωσης των καταρτιζόμενων.
- Δαπάνες ανατροφοδότησης
καταρτιζόμενους.

και

αξιολόγησης

της

δράσης

από

τους

Δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση:
- Δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων,
- Αποσβέσεις παγίων, όταν συνέβαλλαν για την αγορά τους εθνικές ή κοινοτικές
ενισχύσεις ή όταν δεν αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της
συγχρηματοδοτούμενης πράξης,
- Τόκοι επί χρεών,
- Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία».
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο-πάροχο με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας
κόστους κατά μονάδα, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 67 (β) καν. (ΕΕ) 1303/2013.
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη εκτίμησης εύλογου εύρους του μοναδιαίου κόστους
των επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών.
Το μοναδιαίο κόστος προσδιορίζεται ως εξής:
Στα προγράμματα που οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν με φυσική παρουσία σε
6,50€ / ώρα / καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του
προγράμματος κατάρτισης των 150 ωρών.
Στα προγράμματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης :
1. Αποκλειστικά τηλεκατάρτιση για το σύνολο των καταρτιζόμενων που
συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Κατάρτισης και είναι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1:
4,80€/ ώρα/καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του
προγράμματος κατάρτισης των 150 ωρών.
2. Αποκλειστικά τηλεκατάρτιση για το σύνολο των καταρτιζόμενων που
συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Κατάρτισης και είναι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3:
5,11/ ώρα/ καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του
προγράμματος κατάρτισης των 90 ωρών.
3. Υλοποίηση μικτών τμημάτων κατάρτισης, με ένα μέρος των καταρτιζόμενων να
συμμετέχουν με φυσική παρουσία και οι υπόλοιποι με τηλεκατάρτιση, για τους
καταρτιζόμενους που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και είναι
Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1: 5,80 €/ ώρα/ καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει
πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης των 150 ωρών.
4. Υλοποίηση μικτών τμημάτων κατάρτισης, με ένα μέρος των καταρτιζόμενων να
συμμετέχουν με φυσική παρουσία και οι υπόλοιποι με τηλεκατάρτιση, για τους
καταρτιζόμενους που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και είναι
Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3: 6,23 €/ ώρα/ καταρτιζόμενο, ο οποίος λαμβάνει
πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης των 90 ωρών.
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5. Στα προγράμματα κατάρτισης που βρίσκονται σε προσωρινή παύση, (λόγω της
πανδημίας Covid-19) και το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί
με τηλεκατάρτιση, θα εφαρμοστεί το αρχικό μοναδιαίο κόστος (6,50 €/
καταρτιζόμενο/ ώρα κατάρτισης) για το σύνολο των ωρών της κατάρτισης, σύμφωνα
και με την σχετική μελέτη εκτίμησης εύλογου εύρους του μοναδιαίου κόστους των
επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο, ο οποίος οφείλει να αποζημιώνει τους
καταρτιζόμενους για τις δαπάνες που έχουν καταβάλλει.
Για να είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, οι δαπάνες
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ένταξη της πράξης και έως την 31η
Δεκεμβρίου 2023.
Επιπλέον, οι δαπάνες που μπορούν να συσχετισθούν με κάθε πρόγραμμα
κατάρτισης θα είναι επιλέξιμες από την απόφαση ένταξης πράξης μέχρι και τέσσερις
(4) μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.
Όλα τα παραστατικά δαπανών καταχωρίζονται από τον δικαιούχο στο λογιστικό του
σύστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τη
νομοθεσία στην πραγματοποίηση κάθε δαπάνης και να διασφαλίζει τη διαδρομή
ελέγχου σε κάθε χρονική στιγμή.
4. Στο τέλος του άρθρου 14 «Έλεγχοι» προστίθεται παράγραφος ως εξής:
Στην υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης, ο πάροχος υποχρεούται να
παρέχει δικαιώματα χρηστών του Ο.Σ.Τ.Κ. στα στελέχη του ΕΦΔ, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που περιγράφονται στην εγκύκλιο εφαρμογής υλοποίησης ώστε αυτά να
μπορούν να διενεργούν επαληθεύσεις εξ αποστάσεως.
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1231. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688 της 2/2.4.2021 «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην
Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης
του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα» (Β΄ 1303)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 52, του άρθρου 56 και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 57 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256),
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β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
δ. του π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε. 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’ 185), και ιδίως του Κεφαλαίου ΣΤ’ αυτού,
στ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ζ. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
η. της υπ’ αρ. 5230/24.12.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση
τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της
Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
της διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων
διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά
συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής
ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723).
2. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 20686/02.04.2021 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»
Το άρθρο μόνο αναριθμήθηκε σε άρθρο πρώτο από την απ. Υπουργών Υγείας Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40610 της 29/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας
και Επικρατείας “Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του
άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος
αυτών στον αιτούντα” (Β’ 1303)» (Β’ 2827).
1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του
ν. 4764/2020 με αντικείμενο την υπαγωγή στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού
κατά της νόσου COVID-19, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών, υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), σε ειδική εφαρμογή εντός της Πλατφόρμας Διαχείρισης
Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (emvolio.gov.gr), η οποία λειτουργεί
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
2. Η Επιτροπή γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αίτησης στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο αιτών/ούσα (φυσικό
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πρόσωπο ή ο ιατρός, όπου η αίτηση προβλέπεται υποχρεωτικά να υποβάλλεται από
θεράποντα ιατρό), κατά την υποβολή της αίτησης. Ως θεράπων ιατρός ορίζεται ο
ιατρός σχετικής με το δηλούμενο νόσημα ειδικότητας ή ο οικογενειακός ιατρός.
3. Οι αιτήσεις δύνανται να αφορούν μόνο τις ακόλουθες κατηγορίες θεματικών:
Α. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αιτήσεις φυσικών προσώπων που αφορούν στην ένταξή τους σε οποιαδήποτε εκ
των κατηγοριών των επιμέρους φάσεων ηλικιακών κριτηρίων, τα οποία δεν
εντάχθηκαν στις κατηγορίες προτεραιοποίησης είτε λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών ή
αντιφατικών καταχωρήσεων για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω της απουσίας τους από
τα δημόσια Μητρώα.
αα) Στην αίτηση του φυσικού προσώπου θα πρέπει να αναφέρεται με συνοπτικό
τρόπο ο λόγος μη συμπερίληψής του στην προτεραιοποίηση. Σε περίπτωση
συνδρομής του ηλικιακού κριτηρίου ή του αναγκαίου προβλήματος υγείας, πλην
όμως, μη συμπερίληψης του δικαιούχου στην αντίστοιχη κατηγορία λόγω ελλείψεων
καταχώρισης στα δημόσια Μητρώα δύνανται να αποστέλλονται στοιχεία
ταυτοποίησης (διαβατήριο, ΠΑΑΥΠΑ κ.λπ.).
ββ) Εφόσον για την εξέταση των συγκεκριμένων αιτημάτων απαιτούνται ειδικές
γνώσεις πληροφορικής και προσβασιμότητας σε δημόσια Μητρώα, η Επιτροπή
μπορεί να δημιουργεί υποεπιτροπές με πρόσθετη συμμετοχή εξειδικευμένων
στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
γγ) Κατά την επεξεργασία της αίτησης η Επιτροπή δύναται να ζητά τη συνδρομή
της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αιτήσεις ασθενών που αφορούν σε αιτήματα ένταξης στις ήδη υπάρχουσες
κατηγορίες προτεραιοποίησης, στις οποίες οι αιτούντες δεν συμπεριελήφθησαν, ενώ
πληρούσαν τις προϋποθέσεις των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, όπως
αυτά καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
αα) Στην αίτηση του ασθενούς θα πρέπει να αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο ο λόγος
μη συμπερίληψής του στην προτεραιοποίηση. Η αίτηση συμπληρώνεται και
υποβάλλεται υποχρεωτικά από θεράποντα ιατρό με καταχώριση του ΑΜΚΑ του
ασθενούς, του νοσήματος με αναφορά του κωδικού ICD10 καθώς και της τελευταίας
ημερομηνίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο έλεγχος της ορθότητας των
ανωτέρω στοιχείων γίνεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
ββ) Η Επιτροπή εξετάζει εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής
του ασθενούς στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου και
αποφασίζει την ένταξή του ή μη σε αυτές.
γγ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης η Επιτροπή γνωστοποιεί
στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ασθενούς στην αντίστοιχη
κατηγορία προτεραιοποίησης.
δδ) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη του αιτούντος σύμφωνα με την απόφαση
της Επιτροπής.
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Γ. ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αιτήσεις φυσικών προσώπων που δεν εμφανίζονται στην προτεραιοποίηση προς
εμβολιασμό, ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις της νόσου, είτε γιατί δεν υφίστανται
σχετικές καταγραφές στα δημόσια Μητρώα ή λόγω μη καταχώρισης στα δημόσια
Μητρώα της νόσου του αιτούντος (όπως ασθενείς με πλήρη χρήση ιδιωτικής
ασφαλιστικής ιατρικής κάλυψης ή με ίδιους πόρους, για τους οποίους δεν υπάρχει
εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).
αα) Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από θεράποντα
ιατρό με τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές
διατάξεις, την αναφορά του κωδικού ICD10 του νοσήματος και της χορηγούμενης
φαρμακευτικής αγωγής.
ββ) Η Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει εάν συντρέχουν οι όροι υπαγωγής του
ασθενούς στην κατηγορία των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου δύναται να
αιτηθεί την αποστολή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων της νόσησης του αιτούντος
(όπως διενέργειας θεραπειών ή εξετάσεων) και να αποφασίσει την ένταξη ή μη σε
αυτές.
γγ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης η Επιτροπή γνωστοποιεί
στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ασθενούς στην αντίστοιχη
κατηγορία προτεραιοποίησης.
δδ) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη του αιτούντος σύμφωνα με την απόφαση
της Επιτροπής.
Δ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αιτήσεις φυσικών προσώπων τα οποία νοσούν από σπάνια νοσήματα ή συνδυασμό
νοσημάτων που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλού ή
αυξημένου κινδύνου και επιθυμούν να εμβολιαστούν.
αα) Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από θεράποντα
ιατρό με τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές
διατάξεις, την αναφορά του κωδικού ICD10 του σπάνιου νοσήματος ή των κωδικών
ICD10 του συνδυασμού νοσημάτων και της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής.
ββ) Η Επιτροπή ομαδοποιεί τις αιτήσεις ανά κατηγορία νοσημάτων και πλήθος
αιτούντων. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει τις ομαδοποιημένες αιτήσεις στην
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για γνωμοδότηση ως προς την αποδοχή ή απόρριψη
της ένταξής τους στις κατηγορίες των νοσημάτων αυξημένου ή υψηλού κινδύνου. Η
συγκεκριμένη κατηγορία αιτήσεων δεν αφορά στην εξέταση ατομικών αιτημάτων
ένταξης στην κατηγορία νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου αλλά μόνο σε
ενιαία εξέταση όλων των εκκρεμών αιτημάτων ένταξης συναφούς κατηγορίας
νοσήματος ή συνδυασμού νοσημάτων.
γγ) Μόνο στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών εντάσσεται ολόκληρη η κατηγορία, με το σύνολο των νοσούντων στην
προτεραιοποίηση του εμβολιασμού της αντίστοιχης κατηγορίας.
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δδ) Μετά τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η Επιτροπή
γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης κατηγορίας
ασθενών στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.
εε) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη της αντίστοιχης κατηγορίας στην
προτεραιοποίηση σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών ως προς όλους τους συμπεριλαμβανόμενους στην κατηγορία
ανεξαρτήτως της υποβολής ή μη αίτησης από καθέναν εξ αυτών.
E. ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αιτήσεις γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών με
υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου.
αα) Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά από θεράποντα ιατρό
με ειδικότητα Παιδιατρικής με καταχώριση του ΑΜΚΑ του ασθενούς, του νοσήματος
με αναφορά του κωδικού ICD10 και ταυτόχρονη καταχώριση του/των ΑΜΚΑ έως
δύο φροντιστών.
ββ) Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση και δύναται να ζητά από την ΗΔΙΚΑ την ένταξη
των συγκεκριμένων γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών ασθενών στον κατά
προτεραιότητα εμβολιασμό.
Οποιαδήποτε αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των ανωτέρω απορρίπτεται και
δεν εισάγεται σε καμία διαδικασία εξέτασης.
«Άρθρο Δεύτερο
1. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων είναι αρμόδια για την εξέταση αιτημάτων
ορισμού νέας ημερομηνίας διενέργειας της δεύτερης συνεδρίας εμβολιασμού, με
διαφορετικό τύπο εμβολίου, σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, σε
περιπτώσεις όπου η πρώτη δόση έχει πραγματοποιηθεί με το εμβόλιο Astra Zeneca.
2. Ως προς τη διαδικασία υποβολής αιτήματος σύμφωνα με την παρ. 1 εφαρμόζονται
τα οριζόμενα στο πρώτο άρθρο της παρούσας. Η αίτηση συμπληρώνεται από
θεράποντα ιατρό με επίκληση του σοβαρού λόγου αλλαγής της δεύτερης συνεδρίας.
3. Η Επιτροπή αποφασίζει επί του αιτήματος και γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στην
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προκειμένου να επικαιροποιηθεί αναλόγως το Σύστημα
προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.
4. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων επιλαμβάνεται αιτημάτων αλλαγής της δεύτερης
συνεδρίας εμβολιασμού κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε κατευθυντήριων οδηγιών της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Αιτήματα με αντικείμενο την αλλαγή δεύτερης
συνεδρίας εμβολιασμού, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, κατά τη δημοσίευση της
παρούσας, στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων, εξετάζονται σύμφωνα με την
παρούσα.».
Το άρθρο δεύτερο προστέθηκε με την απ. Υπουργών Υγείας - Επικρατείας Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 40610 της 29/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
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Επικρατείας “Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του
άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος
αυτών στον αιτούντα” (Β’ 1303)» (Β’ 2827).
----------.---------1232. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651 της
2/3.4.2021 «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, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1308)
(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρ. 14 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/2021
«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 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1441), κατωτ. αριθ. 1246, από την έναρξη
ισχύος αυτής και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του ίδιου άνω άρθρ.
14 διακρίσεις).
----------.----------

1233. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩN 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. 20700 της 3/3.4.2021 «Επιβολή των
μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και
θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των
υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.» (Β΄ 1311)
Η άνω απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
24520/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων,
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αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου
στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την
αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές
ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες»
(Β’ 1581) κατωτ. αριθ. 1258, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου όγδοου και από την
έναρξη ισχύος της άνω απ.).
----------.----------

1234. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2252.1.1/ 23663/2021 της 2/5.4.2021 «Συμβάσεις ανάθεσης
δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) για την περίοδο
έως και 02.05.2021» (Β΄ 1312)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 256),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/
2020 (Α΄ 104),
γ) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),
στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές
- Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145),
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ζ) του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Κ.Δ.Ν.Δ.) (Α΄
261),
η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 63), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
θ) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α΄ 143),
ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
2) την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/2021/ 27-03-2021 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, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194),
3) την υπ’ αρ. 2252.1.1/21444/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Χρηματοδότηση
συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄
256)» (Β΄ 1228).
4) την υπ’ αρ. 140261/31-12-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:
ΨΒΟΠ46ΜΤΛΡ-3Δ5) και την υπ’ αρ. 8640/26-01-2021 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΔ8Ο46ΜΤΛΡ-00Θ).
5. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του
Υπουργού Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα προβλεπόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 4738/ 2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).
Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει
στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο
και μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά
με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία, σύμφωνα με
την ανωτέρω υπό (2) σχετική υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.18877/2021/27-03-2021
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, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και
τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194),
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε σχέση με την ήδη προβλεφθείσα στην ανωτέρω υπό (3) σχετική απόφαση,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 256),
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5.
3. Στα παραρτήματα Ι, II και III καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές, η
συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένη γραμμή ή συγκεκριμένες γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στα
παραρτήματα Ι, II και III θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης.
2. Για τις γραμμές των παραρτημάτων Ι, II και III, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η
«Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται
στο παράρτημα IV. Η ως άνω πρόσκληση υπογράφεται από τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες
πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι
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«Δικαιούμενοι Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης
δρομολογίων του άρθρου τέταρτου και τέταρτου Α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), καθώς
και του άρθρου 168Α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) και εκτελούν δρομολόγια κατά τον
χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης ή πρόκειται να εκτελέσουν δρομολόγια κατά
την περίοδο ισχύος της παρούσας υπουργικής απόφασης αμέσως μετά τη λήξη της
ήδη εγκεκριμένης διακοπής δρομολογίων ή της ήδη εγκεκριμένης περιόδου μη
εκτέλεσης δρομολογίων, στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, II και III.
Ο επιμερισμός των δρομολογίων κατά το χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης που
αναφέρεται στο άρθρο 2, θα καθοριστεί από τις ανάλογες κατά περίπτωση εκδοθείσες
αποφάσεις καθορισμού δρομολογίων είτε προγραμματισμού διακοπής δρομολογίων
κατά τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), κατά το χρόνο
έκδοσης της παρούσης.
«Για λόγους εξυπηρέτησης συγκοινωνιακών αναγκών δύναται, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να
εκτελείται σε κάθε δρομολογιακή γραμμή, δρομολόγιο είτε από τον μνημονευόμενο
στη σύμβαση πλοίο είτε από έτερο πλοίο ανάλογων προσόντων, του ίδιου πλοιοκτήτη
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Από την εν λόγω αντικατάσταση δεν
αυξάνεται το ήδη συμφωνηθέν μίσθωμα της γραμμής».
Το μέσα σε «» τρίτο εδ. προστέθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 2252.1.1/27017/2021 της
14/15.4.2021 «Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν.
4764/20 (Α’ 256) για την περίοδο έως και 02.05.2021» (Β΄ 1537).
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 4, εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.
3. Σε γραμμές των παραρτημάτων Ι, II και III όπου έχουν λάβει ανακοίνωση
δήλωσης δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου Α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄
145) όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 168Α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) και
εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται
συμβάσεις με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης
δρομολογίων, κατά αναλογία του αριθμού των δρομολογίων, όπως θα προκύπτει από
την πρόσκληση της παρ. 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα
πραγματοποιηθεί επί του συνολικού αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά
γραμμή στα παραρτήματα Ι, II και III.
4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων θα
πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα
ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε πρόσκλησης. Σχέδιο
της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω
διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των
εν λόγω συμβάσεων ορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες από την υπογραφή της κάθε
σύμβασης και όχι πέραν της 02-05-2021.
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Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
παραρτημάτων Ι, II, III, με βάση το υπόδειγμα της αίτησης που παρατίθεται στο
παράρτημα VI.
β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως
έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
2. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 1.α) και 1.β) ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβάλονται
στην αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Θ.Σ.) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: dths@hcg.gr. Ειδικότερα, το υπό στοιχείο 1.α) δικαιολογητικό φέρει
γνήσιο υπογραφής και το υπό στοιχείο 1.β) δικαιολογητικό συμπληρώνεται μέσω της
πλατφόρμας www.gov.gr, ή φέρει γνήσιο υπογραφής, στο οποίο αναγράφεται
υποχρεωτικά το ακόλουθο κείμενο: 1. «Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας
και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ όπως έχουν κατατεθεί στην
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και 2.
«Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της υπ’ αρ. ............................... Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι
οποίοι θα αποτελούν και στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας».
Άρθρο 5
Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης - Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής β) με καταγγελία
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη γ) με κοινή συμφωνία των
συμβαλλομένων μερών δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση
μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την
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υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ' όσον διαπιστώνεται
η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 διαδικασίας, με
πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.----------

1235. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993 της 29.3/5.4.2021 «Αναστολή των καταστατικών
διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και
εκλογικών διαδικασιών) - Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών
Συμβουλίων» (Β΄ 1314)
Για νεότερες ρυθμίσεις του ίδιου αντικειμένου, βλ. την υ.α.
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/112749/3711/2021 «Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις
Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων» (Β΄ 5592), κατωτ.
αριθ. 1690.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 260 «Κυνηγετικαί περιφέρειαι» και 266 «Κυνηγετικαί
οργανώσεις» του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7) και ειδικότερα την παρ. 7
του άρθρου 266 αυτού.
2. Την υπ’ αρ. 25234/1637/7-4-1976 απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Περί
εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας» (Β΄ 640).
3. Την υπ’ αρ. 223005/4109/77 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί ιδρύσεως
και αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων» (Β΄ 690).
4. Την υπ’ αρ. 223006/4106/77 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί ιδρύσεως
και αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων» (Β΄ 691).
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5. Την υπ’ αρ. 223015/4286/77 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί
αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων ως Συνεργαζόμενων μετά του Υπουργείου
Γεωργίας» (Β΄ 714).
6. Την υπ’ αρ. 93770/1728/05 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός εποπτικών αρχών κυνηγετικών οργανώσεων» (Β΄ 492).
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 (Α’ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», (Α’ 133).
9. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).
11. Το π.δ. 70/2015 «περί μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (Α’ 114).
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).
14. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
15. 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).
16. Το με υπ’ αρ. 298/01.03.2021 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/21407/767/03.03.2021).
17. Την αναγκαιότητα παράτασης των Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών
Οργανώσεων των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και της
αδυναμίας σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων, λόγω των συνεχιζόμενων έκτακτων
μέτρων και ρυθμίσεων και των επιπρόσθετων κατά περίπτωση ειδικότερων
περιοριστικών μέτρων προστασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που λαμβάνονται
για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και
συνεργαζόμενων με την Πολιτεία Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν
συνέλθει και τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία
εγκεκριμένα καταστατικά τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των
συνεχιζόμενων έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, αναστέλλονται μέχρι τις
31.12.2021 από της δημοσίευση της παρούσας και παρατείνεται η θητεία των
υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους για ίδιο χρονικό διάστημα.
2. Κατ’ εξαίρεση για το τρέχον έτος και για τις περιπτώσεις των Κυνηγετικών
Οργανώσεων που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 οι απολογισμοί του προηγούμενου
έτους 2020 και οι προϋπολογισμοί του επόμενου έτους 2021, συντάσσονται από το
υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με πράξη της άμεσα
εποπτεύουσας αυτών Δασικής Αρχής.
3. Οι άμεσα εποπτεύουσες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις Δασικές Αρχές
πραγματοποιούν άμεσα τους προβλεπόμενους οικονομικούς και διαχειριστικούς
ελέγχους.
4. Τυχόν επιβολή πρόσθετης για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες ή έκτακτης εισφοράς
για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, αποφασίζονται από τα υφιστάμενα Διοικητικά
Συμβούλια αυτών και εγκρίνονται από την άμεσα εποπτεύουσα Αρχή, στο πλαίσιο
έγκρισης του Προϋπολογισμού του επομένου έτους 2021.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

1236. ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1080 της 31.3/5.4.2021 «Καθορισμός των
απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή
διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση, από τους φορολογούμενους ή
τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2
του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 “Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις”
(Α΄ 31)» (Β΄ 1330)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31)
και ιδίως την περ. α’ της παρ. 2 αυτού.
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2. Τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), όπως ισχύει.
4. Το ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών
(Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α΄ 6).
7. Το άρθρο 90 του 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).
8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
10. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση
Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
11. Α. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
Β. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805).
12. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(A΄ 94), όπως ισχύει, ιδίως το άρθρο 41.
13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ 689) καθώς και την 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).
14. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 2
του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου
Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄
31).

324

15. Την υπό στοιχεία Α.1269/14-12-2020 (Β΄ 5503) κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας
προσδιορίστηκαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της
κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.
16. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τα άρθρα 1, 2, 4 και 5 της παρούσας
απόφασης.
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση παρατείνονται μέχρι και την 30-06-2021 οι προθεσμίες
καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις
Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 0102-2021 έως 28-02-2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που
βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης
υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28-2-2021
και την 31-3-2021 για τους κομιστές αξιογράφων.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις υπαγωγής
Επιχειρήσεις-Κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης
και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία
αξιόγραφου και από τη δημοσίευση του ν. 4781/ 2021(Α΄ 31), δεν
δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.1051/10.3.2021 (Β΄ 959)
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, και
εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο
του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του
αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
1. Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως
προηγούμενου φορολογικού έτους 2019 σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως
ακολούθως:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε Φ.Π.Α., με βάση τις συνολικές
εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή
εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον Κωδικό 312 της
δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.
β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης
Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψιν: βα) Τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό
έτος 2019 όπως έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για
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όσες έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. ββ) Με βάση τα
τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση για
όσες δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση,
επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί. βγ)
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019,
ο μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών
που λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων
εσόδων της.
2. Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο
κομιστής, έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά
ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται:
1. Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), και
που,
- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών
πράξεων της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του
Παραρτήματος 1 της υπό στοιχεία Α.1051/10.3.2021 κοινής απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 959),
- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με
δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία
Α.1051/10.3.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 959), και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών
μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.
- είτε ιδρύθηκαν μετά την 1.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των
Παραρτημάτων 1 και 2 της υπό στοιχεία Α.1051/10.3.2021 κοινής απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 959).
2. Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική
αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία
του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία
Α.1269/14.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 5503).
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά - ευεργετήματα
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1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή
ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις
09-04-2021.
2. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986,
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των
προϋποθέσεων του άρθρου 2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των
οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα της περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α’ 31) και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε
αξιογράφου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό και το
πιστωτικό ίδρυμα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α’ 31),
καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως
προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην
οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της υποπερ.
ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των
συνεπειών της ψευδούς δήλωσης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι
σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.
Άρθρο 5
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην
ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021
(Α΄ 31), για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, διαβιβάζουν
στην ΑΑΔΕ, κατόπιν αιτήματός της, στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που
έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτά δυνάμει των ως άνω διατάξεων και ιδίως τον ΑΦΜ του
εκδότη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό
λογαριασμού, σε μορφή IBAN, του εκδότη.
2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω
ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα
γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1237. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 36148/Ζ1 της 31.3/5.4.2021 «Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση
φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 1331)
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 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α’ 104).
2. Το π.δ.174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 159).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. 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).
7. Την παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 59181/ Ζ1/19.5.2020 απόφασης του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια
κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη
διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20192020» (Β’ 1935).
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8. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη
λειτουργία τους» (Β’ 3707).
9. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 4383).
10.
Τις
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020
(Β’ 4899),
Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/Δ1α/27.11.2020 (Β’ 5255), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5.12.2020
(Β’ 5350), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 80189/12.12.2020 (Β’ 5486), Δ1 α/Γ.Π.οικ.:
1293/8.01.2021 (Β’ 30), Δ1α/Γ.Π.οικ.:3060/16-01-2021 (Β’ 89), Δ1α/Γ.Π.οικ.:
4992/23-01-2021 (Β’ 186), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6 877/29.01.2021 (Β’ 341), Δ1α/Γ.Π.οικ.:
6877/29.01.2021 (Β’
454), Δ1α/ Γ.Π.οικ.: 9147/10.02.2021 (Β’ 534),
Δ1α/Γ.Π.οικ.:12639/ 27.02.2021 (Β’ 793), Δ1α/Γ.Π.οικ.:13805/03.03.2021 (Β’ 843),
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/12.03.2021 (Β’ 996), Δ1α/ Γ.Π.οικ.: 17698/19.03.2021
(Β’ 1076), Δ1α/Γ.Π.οικ.:18877/ 26.03.2021 (Β’ 1194) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/197/35057/Β1/29-3-2021 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
Πρακτική άσκηση φοιτητών
1. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου
κύκλου των Α.Ε.Ι. είναι σε αναστολή από τις 7.11.2020 δυνάμει των αναφερόμενων
στο σχετικό 10 κοινών υπουργικών αποφάσεων.
«2. Εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και
δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. είχε αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής
ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της
είναι:
i) μικρότερος ή ίσος του 30% της προβλεπόμενης από το ισχύον πρόγραμμα
σπουδών συνολικής χρονικής διάρκειας, θεωρείται ότι έχει περαιωθεί έως 05-04-2021
και πιστοποιείται μέσω αποφάσεων αρμοδίων συλλογικών οργάνων.
ii) μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται
στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, δύναται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του
οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα».
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο μόνο της απ. Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ. 75028/Ζ1 της 24.6/19.7.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36148/Ζ1/31.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού
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Παιδείας και Θρησκευμάτων “Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση
φοιτητών των Α.Ε.Ι.” (Β’ 1331)» (Β΄ 3155). Με το δε τελευταίο εδ. ιδίου άνω
άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 36148/Ζ1/ 313-2021 (Β’ 1331) υπουργική απόφαση.»
3. Είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
ι) η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη
διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο
ποιότητας,
ιι) το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και
επαληθεύεται,
ιιι) εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό
του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια
της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.
Σε κάθε περίπτωση επαφίεται στα αρμόδια όργανα του οικείου Τμήματος, ύστερα
από εισήγηση του Υπευθύνου για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, να καθορίσει
ειδικότερα ζητήματα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.
3. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης έχει συμφωνηθεί
η καταβολή αμοιβής ή προβλέπεται υποχρεωτικά η καταβολή αμοιβής από την
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η πρακτική
άσκηση διενεργείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των
φοιτητών των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγής αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά για το
χρονικό διάστημα υλοποίησής της πρακτικής άσκησης.
----------.----------

1238. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1076 της 26.3/6.4.2021 «Παράταση της προθεσμίας για την
υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου
κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ’ εφαρμογή
της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 750)» (Β΄
1353)
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 78
του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,
β) της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 7 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1072/222-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των
330

δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από
τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και
ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της
νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού» (Β’ 750),
γ) 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 της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7,
της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπερ. α) της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύουν,
ε) της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα 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 υπό στοιχεία 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. 689/2017) και την υπό στοιχεία
5294 ΕΞ2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
στ) της παρ. 5 του άρθρου 41 και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
ζ) της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).
2. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή από τους δικαιούχους
των αιτήσεων επιστροφής του Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α. 1072/22-22019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., για τη διευκόλυνση των δικαιούχων
επιχειρήσεων και οργανισμών λόγω της έκτακτης κατάστασης της χώρας εξαιτίας της
πανδημίας του COVID-19.
3. 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
1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019
(Β’ 750) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την

331

ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τους δικαιούχους για τη
χρήση έτους 2020, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.
2. Η προθεσμία για την αποδοχή ή απόρριψη των ηλεκτρονικών αιτήσεων που
υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης
και Επιστροφής Ε.Φ.Κ., ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

1239. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 15241 της 5/6.4.2021 «Έκτακτη
αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο 2021» (Β΄ 1355)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).
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. 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. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες
διατάξεις» (Α’ 91).
5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
6. 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.»).
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) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
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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 Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
17. Την υπ’ αρ. 14398/11-3-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
18. Τις υπ’ αρ. 579/11-3-2021 (ΑΔΑ: 63914691Ω2-Υ9Ι), 206/10-3-2021 (ΑΔΑ:
9ΛΒΗ4691Ω2-Φ6Ν), 304/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΔΩ4691Ω2-96Ξ), 372/10-3-2021
(ΑΔΑ: ΨΞΓΩ 4691Ω2-0ΩΨ), 331/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6Φ894691Ω2-ΡΣΤ), 183/11-32021 (ΑΔΑ: Ω1644691Ω2-ΑΒΠ), 180/10-3-2021 (ΑΔΑ: 9ΧΕΝ4691Ω2-ΡΔΒ)
αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης
υποχρέωσης.
19. Την υπ’ αρ. οικ. 9446/494/12-3-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
20. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ’ επάγγελμα σε
επιχειρήσεις του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που λειτουργούν εποχικά και
για τους οποίους αφενός δεν υπήρχε υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την
τουριστική περίοδο έτους 2020, αφετέρου 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.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη έως δέκα
οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €) η οποία καλύπτεται από τον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2021, ΚΑΕ 0659, αποφασίζουμε:
Τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης εποχικά εργαζομένων
του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ως εξής:
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Άρθρο 1
Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Εγκρίνουμε τη χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης σε κάθε εποχικά
εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που επιδοτείται με βάση την
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.
1545/1985 (Α’ 91), και πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να
υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος
2020,
β) έλαβε τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5)
ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο
2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό
διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020,
γ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει ή δεν θα λάβει τακτική
επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον
Φεβρουάριο 2021,
δ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει ή δεν θα λάβει το επίδομα
μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,
ε) δεν είναι δικαιούχος, δεν έλαβε ή δεν θα λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού
δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) ή από άλλη αιτία, για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
Άρθρο 2
Ύψος αποζημίωσης
1. Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος
ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος του άρθρου 1 και καταβάλλεται μηνιαία
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει
εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα.
2. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος απαλλάσσεται από κάθε φόρο,
τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν
κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά
πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται
από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς
πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό,
οικογενειακό εισόδημα.
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Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής της έκτακτης αποζημίωσης
1. Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης του άρθρου 2 της παρούσας
πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού και
κατόπιν σχετικής εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων του Οργανισμού, μετά από
οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων σχετικά με την πλήρωση των
προϋποθέσεων του άρθρου 1 από τους δικαιούχους και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και διασταύρωση και έλεγχο με τα
στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.
2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται επίσης για κάθε δικαιούχο τα
παρακάτω στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,
β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί
αλλοδαπών,
γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑMΚΑ),
δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής
αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο
ΟΑΕΔ και να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση ότι παραμένουν
άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά
τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα ενημερώσουν άμεσα
τον Οργανισμό.
4. Η καταβολή στους δικαιούχους της μηνιαίας αποζημίωσης πραγματοποιείται για
τους μήνες αναφοράς, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και καταβάλλεται για κάθε
πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.
Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
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 ΔΣ του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ.
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----------.----------

1240. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 9747 ΕΞ 2021 της
2/7.4.2021 «Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της
εφαρμογής eGov-KYC» (Β’ 1357)
----------.----------

1241. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ.
5534 της 31.3/8.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης “Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων
και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν
τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα” (Β’ 5771) και της διόρθωσης
σφάλματος αυτής (Β’ 6023)» (Β΄ 1398)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση
της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876,
(ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»(Α’ 148) και του άρθρου 139 του ν. 4764/2020
(Α’ 256) «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 άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».
β. Τα κείμενα του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020
[C(2020) 1863] και ισχύει, όπως αποτυπώνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής
«Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»
(ενοποιημένο κείμενο) και ειδικότερα το τμήμα 3.1 αυτού.
γ. Του άρθρου 2 σημείο 18 και το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (EE L 187 της 26-6-2014).
δ. Την υπό στοιχεία C (2021) 2057 final/23.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής περί έγκρισης του μέτρου ενίσχυσης των τουριστικών γραφείων και των
Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν
τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα, λόγω υποχρεωτικής δέσμευσης
θέσεων στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας COVID-19.
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ε. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο» (Α’ 112).
στ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
ζ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
θ. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
ι. Του άρθρου 36 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).
ια. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 40381/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2601).
ιβ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 42887/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2767).
ιγ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 44076/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2798).
ιδ. Του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 47421/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099).
ιε. Του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 48976/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.» (Β’ 3165).
ιστ. Του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
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σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 3611).
ιζ. Του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.» (Β’ 3958), όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
60943/2020 όμοια απόφαση (Β’ 4259).
ιη. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»
(Β’ 4484).
ιθ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
(Β’ 4709).
κ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
2020». (Β’ 4899).
κα. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/ 2020 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 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
2020.» (Β’ 5255).
κβ. Του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/ 2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).
κγ. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιβλήθηκαν
περιορισμοί στη μεταφορά επιβατών από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και
τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198),μέχρι πλήρωσης
ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων
επιβατών ανά όχημα.
κδ. Το υπ’ αρ. 63022/10.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού πίνακας με το
στόλο των τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με
ΗΑΣ την 29η.12.2020.
κε. Το υπ’ αρ. 63022/10.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού πίνακας με το
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στόλο των τουριστικών τρένων και των τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου, τα
οποία ήταν σε κυκλοφορία την 29η.12.2020.
κστ. Τις υπ’ αρ. 077/20, 006/21 και 021/21 γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίου κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά με μέτρα στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών
γραφείων και τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν
τουριστικά λεωφορεία ΔΧ, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και
τουριστικά τρένα.
κζ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 και το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 20065/ 29.12.2020 απόφασης Υπουργών
Οικονομικών και Τουρισμού «Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων
και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν
τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα» (Β’ 5771) και της διόρθωσης
σφάλματος αυτής (Β’ 6023), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προσωρινού πλαισίου (ΠΠ) για τις κρατικές
ενισχύσεις με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
έξαρσης της νόσου COVID-19.
3. Την υπ’ αρ. 5823/05.04.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με
την οποία προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 21.007.300,00 € η οποία θα
καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αρ. 1469/01.02.21 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης χρηματικού ποσού
10.007.300,00 ευρώ του Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000 και στον ΑΛΕ
2310989899, (ΑΔΑ 9ΗΘ8465ΧΘΟ-Β1Χ).
5. Την υπ’ αρ. 1467/01.02.21 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης χρηματικού ποσού
11.000.000,00 ευρώ του Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000 και στον ΑΛΕ
2310889001, (ΑΔΑ Ψ5Α3465ΧΘΟ-ΛΙΨ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης
1. Με την παρούσα θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων με τη μορφή
άμεσης έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά
περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου
30 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που
επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
2. Η έκτακτη επιδότηση της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς
που επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας,
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σημεία (ια) έως (κβ), σε κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων
Δημόσιας Χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο Σήμα στις
29.12.2020 και κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών τρένων και λεωφορείων
ανοικτού τύπου που ήταν σε κυκλοφορία στις 29.12.2020.
3. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης,
αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1
του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό του 1.800.000 €, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών
επιβαρύνσεων.
Για τους σκοπούς της παρούσας 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. Σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται στις ως άνω
επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων
ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και
τις σχετικές προϋποθέσεις.
5. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Άρθρο 2
Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους
1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη
τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 31 θέσεις και
άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της
δυναμικότητάς τους.
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Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300,00 ευρώ. Το ποσό
της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας έκτακτης επιδότησης
Τουριστικά Λεωφορεία

Τουριστικά Τρένα

Δυναμικότητα

έως 30 θέσεις

Από 31 θέσεις
και άνω

Αποζημίωση
(ευρώ)

2.400

3.600

2.000

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της σχετικής
εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» στις
31.12.2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 και του
παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ εάν πρόκειται για μικρές ή πολύ
μικρές με την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014 ακόμη και αν ήταν ήδη
προβληματικές στις 31.12.2019,δεν πρέπει να υπάγονται σε συλλογική διαδικασία
αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν ή να έχουν λάβει ενίσχυση
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
4. Οι δικαιούχοι πρέπει να μην έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και
ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του
Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ Β’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013.
Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης - Δικαιολογητικά
1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας:
α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος η οποία θα συνοδεύεται από
συμπληρωμένο αρχείο εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου (excel) σε ηλεκτρονική
μορφή (το αρχείο διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου
Τουρισμού http://www.mintour.gov.gr)
β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος
γ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή βεβαίωσης καταθετικού
λογαριασμού Τράπεζας ή ηλεκτρονική βεβαίωση IBAN, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο
τον αιτούντα/την αιτούσα από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ,
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δ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή
σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε
η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής
από Δημόσια Αρχή.
2. Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην
αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της υπ’ αρ.
87618/2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Τουρισμού, αλλά και βάσει της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 απόφασης Υπουργών
Οικονομικών και Τουρισμού (Β’ 5771) (με ημερομηνία λήξης προθεσμίας την
28η.01.2021), καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά α’ και γ’ του
παρόντος άρθρου.
3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τις
Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οριζόμενη
διαδικασία του άρθρου 5, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου και αφού πραγματοποιηθεί η
διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του ΠΣΣΕΗΣ.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις διαφάνειας
1. Υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις και τηρούνται
λεπτομερή αρχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για δέκα
(10) έτη σύμφωνα με τα σημεία 89 και 91 του Προσωρινού Πλαισίου.
2. Οι ενισχύσεις άνω των 100.000 €, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του
Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας, αναρτώνται από την αρμόδια
υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module”
(ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη 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).
3. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της
ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.
Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
1. Για τη διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Τουρισμού. Η
παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, ήτοι οι
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης,
δημιουργούν καταστάσεις δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες
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περιλαμβάνουν 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. Ακολούθως, οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται
στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του ιδίου Υπουργείου η οποία παράγει σε
ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων. Η κατάσταση αυτή είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς
την οποία διαβιβάζεται από εξουσιοδοτημένο χρήστη του Υπουργείου Τουρισμού.
2. Η Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει 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 Τουρισμού, έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου της Γενικής
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Η κατάσταση αυτή
διαβιβάζεται από εξουσιοδοτημένο χρήστη του Υπουργείου Τουρισμού στην εταιρεία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.).
3. Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του
συνολικού ποσού αυτής.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Τουρισμού στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει,
βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του
Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού
Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές
ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α)
το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό
ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-032019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος
εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (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 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 εντολή προς την
Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και στη
Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού καθώς και στη ΔΙΑΣ
Α.Ε.
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5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με
ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 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 τη
Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να
συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής
της παραγράφου 4 του παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.
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 συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Οι αποφάσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου,
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 6
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1242. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 6302 της 8/8.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών –
“Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και
Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης"” (Β’ 1386)» (Β΄ 1399)
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Tου άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα
των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης
2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),
β. του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται
από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201),
γ. της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 67),
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. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α’ 147),
στ. της παρ. 7 του άρθρου 53 του 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),
ζ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143),
η. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113), την υπ’ αρ. 34/13.1.2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ’ αρ. 3427/22.12.2011 απόφασης του
Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού
και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β’ 55) και την
υπ’ αρ. 2/23510/0094/9.4.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός
του Τ.Π. και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (Β’ 1083),
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θ. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
ι. του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114),
ια. του π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»
(Α’ 76),
ιβ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
ιγ. του π.δ. 169/2013 «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους
φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 272),
ιδ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιστ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192),
ιη. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(Α’ 159),
ιθ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121)
κ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
κα. του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 65),
κβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
κγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
κδ. της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
κε. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
κστ. της υπό στοιχεία Y1/08.01.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).
κζ. της υπ’ αρ. 1673/27.03.2020 κοινή απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 1070),
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κη. της υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375),
κθ. της υπ’ αρ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων
Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386),
λ. της υπ’ αρ. 23430/22.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1386)» (Β’ 5691),
λα. της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β’ 2857),
λβ. της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ:
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ).
2. Την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και
των νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο
αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την
ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης, καθώς και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την
πανδημία του κορωνοϊού.
3. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/38 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,
συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386), ως εξής:
Άρθρο 1
1. (Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 2 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176).
2. (Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 2 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ. 176).
3. (Προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδ. στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υ.α.
22766/09.04.2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ. 176).
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4. (Αντικαθίσταται το άρθρο 6 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ. 176).
5. (Αντικαθίσταται το άρθρο 7 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ. 176).
6. (Προστίθενται παρ. 4 και 5 στο άρθρο 8 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176).
7. (Αντικαθίσταται το άρθρο 9 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ. 176).
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 22766/09.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,
συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386) μετά από
την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. 23430/22.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1386)» (Β’ 5691).
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει και τις προτάσεις (αιτήματα ένταξης) που έχουν
ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 9 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 4
Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

1243. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4792 της 9/9.4.2021 «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» (A΄ 54)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
(ΕΕ) 2019/633 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/633)

Άρθρο 2

Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)

Άρθρο 3

Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε
περιστάσεις (Άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)

Άρθρο 4

Αδιαφανείς ρήτρες (Άρθρο 3 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)

Άρθρο 5

Αρχές επιβολής (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)

Άρθρο 6

Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα (Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/633)

Άρθρο 7

Αρμοδιότητες των αρχών επιβολής (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/633)

Άρθρο 8

Κυρώσεις επί παραβάσεων

Άρθρο 9

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων

Άρθρο 10

Λοιπές αξιώσεις

Άρθρο 11

Παραγραφή

Άρθρο 12

Ένδικη προστασία

Άρθρο 13

Εναλλακτική επίλυση διαφορών (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/633)

Άρθρο 14

Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (Άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/633)

Άρθρο 15

Εφαρμογή άλλων διατάξεων (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)

Άρθρο 16

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 1 παρ. 3 και 4 και άρθρο 13 παρ. 1
εδάφιο τρίτο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 18

Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ηλεκτρονική δημοπρασία - Επιτροπές
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών - Επιτροπές Ελέγχου και
Νομιμότητας

Άρθρο 19

Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο
επάγγελμα αγροτών
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Άρθρο 20

Υλοποίηση υπομέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στον
γεωργικό τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)

Άρθρο 21

Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης
αγροτικών ακινήτων - Τροποποίηση άρθρου 141 του ν. 4537/2018

Άρθρο 22

Παράταση προθεσμιών για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και της
θητείας των οργάνων διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών

Άρθρο 23

Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ
(ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) - Αντικατάσταση της παρ. Γ’ του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014

Άρθρο 24

Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας - Αντικατάσταση της παρ. 1 του
άρθρου 44 του ν. 4325/2015
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών
προθεσμιών

Άρθρο 26

Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021

Άρθρο 27

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και
ηλεκτρονική διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test)
ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 28

Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
…
Άρθρο 19
Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
(Αντικαθίσταται το άρθρο εικοστό τρίτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 84) , ανωτ. αριθ. 167).
…
Άρθρο 22
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Παράταση προθεσμιών για τη διενέργεια γενικής συνέλευσης και της θητείας των
οργάνων διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών
1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών
συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12
του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών παρατείνεται
από τη λήξη της, στις 30.4.2021, έως την 30ή.6.2021.
2. Παρατείνεται από τη λήξη της, στις 30.4.2021 και έως την 30ή.6.2021 η θητεία
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και
ενώσεων αναγκαστικών συνεταιρισμών.
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών
προθεσμιών
(Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο 83 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214)
Άρθρο 26
Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021
Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου
2021, αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2021 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2021.
Άρθρο 27
Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική
διαχείριση του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test)
1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με αντικείμενο
την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).
2. Η καταχώριση του αποτελέσματος της δοκιμασίας είναι προαιρετική, εκτός αν το
φυσικό πρόσωπο ανήκει σε συγκεκριμένη επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα, ως
προς την οποία βάσει των κείμενων διατάξεων η δοκιμασία καθίσταται υποχρεωτική.
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3. Στην ανωτέρω πλατφόρμα καταχωρίζονται από το φυσικό πρόσωπο που
διενήργησε την αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου ή που ασκεί την επιμέλεια, από
κοινού ή ατομικά, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του που υπεβλήθησαν στη
δοκιμασία ελέγχου, τα εξής στοιχεία: α) το όνομα, β) το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο,
δ) το μητρώνυμο, ε) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή ο
προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. ή ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), και στ) το αποτέλεσμα της δοκιμασίας.
4. Μετά την καταχώριση του αποτελέσματος σύμφωνα με την παρ. 3, εκδίδεται από
την εφαρμογή είτε δήλωση του θετικού αποτελέσματος της δοκιμασίας ελέγχου,
προκειμένου να διενεργηθεί επαναληπτικός έλεγχος, είτε δήλωση του αρνητικού
αποτελέσματος της δοκιμασίας ελέγχου.
5. Ειδικά στην περίπτωση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εφόσον
το καταχωρισθέν αποτέλεσμα της δοκιμασίας ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από
την πλατφόρμα σχολική κάρτα για COVID-19.
«6. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τους ορισμούς
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137):
α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ορίζεται ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο
του παρόντος άρθρου.
β) Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό
τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις
του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει για λογαριασμό
του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες
που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την
εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα
σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας του παρόντος. Στο πλαίσιο της εν
λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την
Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ. Μεταξύ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του
ΓΚΠΔ.
γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώριση και
ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), όπως αυτή ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021.
δ) Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα διαγράφεται
οριστικά μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση.»
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Η περ. δ’ της παρ. 6 τροποποιήθηκε ως προς τον αριθμό των ημερών και η παρ.
6 διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 69 του ν.
4821/2021 (Α’ 134), κατωτ. αριθ. 1479.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ρυθμίζονται
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της πλατφόρμας και για την
ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, η διασύνδεση με άλλα
πληροφοριακά συστήματα και ιδίως με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς
και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της πλατφόρμας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, δύνανται να ρυθμίζονται το περιεχόμενο της
δήλωσης της παρ. 4 και της σχολικής κάρτας της παρ. 5, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2243/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον
κορωνοϊό COVID - 19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων των
ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (B΄ 1440), κατωτ. αριθ. 1245.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.»
(Β’ 1582), κατωτ. αριθ. 1259.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24526/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 1583), κατωτ. αριθ. 1260.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία» (Β΄ 1588), κατωτ. αριθ. 1262.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές
επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 1685), κατωτ. αριθ. 1280.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 1686), κατωτ. αριθ. 1281.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.π.οικ. 26394/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
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θρησκευτικούς λειτουργούς και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας» (Β’
1688), κατωτ. αριθ. 1282.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον
κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 1825), κατωτ. αριθ. 1301.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές,
διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’
1866), κατωτ. αριθ. 1305.
Βλ και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την
επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του
Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και
των Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα
Κολλέγια» (Β’ 1903), κατωτ. αριθ. 1312.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518 της 17/18.5.2021 «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’
2020), κατωτ. αριθ. 1320.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία» (Β’ 2192), κατωτ. αριθ. 1340.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 για την
επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής)» (Β’ 2198), κατωτ.
αριθ. 1343.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/2021 «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας
δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών» (Β’ 2237), κατωτ. αριθ. 1358.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/64572/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
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αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2363), κατωτ.
αριθ. 1371.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.35102/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική περίοδο του
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2365), κατωτ. αριθ.
1373.
Εκδόθηκε η υ.α. 74557/Δ6/2021 «Τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ)
δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων
Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων
στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 και
εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2708), κατωτ.
αριθ. 1399.
Βλ. και την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41302/2021 «Επιπλέον σημεία διάθεσης με
κρατική μέριμνα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό (self test)» (Β΄ 2888), κατωτ. αριθ. 1423.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45222/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130), κατωτ. αριθ. 1444.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47197/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1469.
Εκδόθηκε η υ.α. Φ.251/107120/Α5/2021 «Τρόπος διεξαγωγής των
επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού
2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 4052),
κατωτ. αριθ. 1533.
Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» (Β’ 4207), κατωτ. αριθ. 1546.
Εκδόθηκε η 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.
Βλ και την υ.α. 124068/ΓΔ4/2021 «Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των
νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε
εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας “edupass.gov.gr”» (Β’ 4558),
κατωτ. αριθ. 1587.
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Βλ. και την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία
στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766), κατωτ. αριθ. 1611.
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
-----------.---------1244. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2252.1.1/24686/2021 της 6/9.4.2021 «Συμβάσεις ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) για την περίοδο
έως και 02.05.2021» (Β΄ 1436)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 256),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
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ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),
στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 145),
ζ) του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Κ.Δ.Ν.Δ.)
(Α’ 261),
η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 63) και της περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/ 2019 (Α΄ 133),
θ) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α’ 26), όπως ισχύει,
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιβ) της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20651/2021/ 03-04-2021 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, 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308),
ιγ) της υπ’ αρ. 2252.1.1/21444/2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου 127 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β’ 1228),
ιδ) της υπ’ αρ. 140261/31-12-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ:
ΨΒΟΠ46ΜΤΛΡ-3Δ5) και την υπ’ αρ. 8640/26-01-2021 απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΔ8Ο46ΜΤΛΡ-00Θ).
2. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του
Υπουργού Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα προβλεπόμενα
στην παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).
Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει
στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο
και μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά
με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα τη
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(ιβ) σχετική την υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.20651/2021/03-04-2021 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, 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε σχέση με την ήδη προβλεφθείσα στην υπό στοιχείο (ιγ) σχετική, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη
σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 256).
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.
3. Στο Παράρτημα Ι της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές, η
συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
Ι εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης.
2. Για τη γραμμή του Παραρτήματος Ι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη
σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή
δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα II της
παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής
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1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες
πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι
«Δικαιούμενοι Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης
δρομολογίων του άρθρου τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως
ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 α’ του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει, και
εκτελούν δρομολόγια κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης ή πρόκειται
να εκτελέσουν δρομολόγια κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας υπουργικής
απόφασης αμέσως μετά τη λήξη της ήδη εγκεκριμένης διακοπής δρομολογίων ή της
ήδη εγκεκριμένης περιόδου μη εκτέλεσης δρομολογίων, στη γραμμή του
παραρτήματος Ι της παρούσας.
Ο επιμερισμός των δρομολογίων κατά το χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης που
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσης, θα καθοριστεί από τις ανάλογες κατά
περίπτωση εκδοθείσες αποφάσεις καθορισμού δρομολογίων είτε προγραμματισμού
διακοπής δρομολογίων κατά τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001
(Α’ 145), κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσης.
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
3. Σε γραμμή Παραρτήματος Ι όπου έχουν λάβει ανακοίνωση δήλωσης
δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως
ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 α’ του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει, και
εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, συνάπτονται
συμβάσεις με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση εκτέλεσης
δρομολογίων κατά αναλογία του αριθμού των δρομολογίων, όπως προκύπτει από την
Πρόσκληση της παρ. 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα
πραγματοποιηθεί επί του συνολικού αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά
γραμμή στο Παράρτημα I.
4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων
πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο
της σύμβασης που συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα προκύψει από την ανωτέρω
διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα III της παρούσας. Η διάρκεια των
εν λόγω συμβάσεων ορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες από την υπογραφή της κάθε
σύμβασης και όχι πέραν της 02-05-2021.
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
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υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Παραρτήματος ΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της Αίτησης που παρατίθεται στο
Παράρτημα IV.
β) Υπεύθυνη Δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως
έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
2. Τα υπό στοιχεία 1.α) και 1.β) ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβληθούν στην
αρμόδια Υπηρεσία (Δ.Θ.Σ.) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
dths@hcg.gr. Ειδικότερα, το υπό στοιχείο 1.α) δικαιολογητικό να φέρει γνήσιο
υπογραφής και το υπό στοιχείο 1.β) δικαιολογητικό να συμπληρωθεί μέσω της
πλατφόρμας www.gov.gr, ή να φέρει γνήσιο υπογραφής, στο οποίο θα αναγράφεται
υποχρεωτικά το ακόλουθο κείμενο: 1. «Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας
και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν κατατεθεί στην
αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και 2. «Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ:
………………………………….. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, οι οποίοι θα
αποτελούν και στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας».
Άρθρο 5
Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης - Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως
ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση
μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την
υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφόσον διαπιστώνεται η
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ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας
διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους
συμβατικούς όρους.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
----------.---------1245. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437 της 9/10.4.2021
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης
(δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID - 19 σε
μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού
προσωπικού των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών Γενικών
Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων
των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (B΄
1440)
Η παρούσα απ.
-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 5 του άρθρου 5 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
24526/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1583), κατωτ.
αριθ. 1260
-και με την παρ. 5 του άρθρου 5 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/2021 «Εφαρμογή
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), κατωτ. αριθ. 1281,
-καταργήθηκε από το άρθρο 8 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/2021 «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν
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αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες,
εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των
σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’
1825), κατωτ. αριθ. 1301).
----------.---------1246. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 της 9/10.4.2021 «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 Απριλίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1441)
(Η άνω απ. που
-είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22865 της
12/13.4.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10.2.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 1441)» (Β΄ 1462),
-καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/2021
«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, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα,
26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1558), κατωτ. αριθ. 1257, από την έναρξη
ισχύος αυτής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 ιδίου άνω άρθρ. 14
διακρίσεις.
----------.----------
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1247. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1083 της 6/12.4.2021 «Παράταση της προθεσμίας των
προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων α) κατόχων άδειας εμφιάλωσης
υγραερίων, β) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) παραληπτών/τελικών
καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπό
στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ» (Β΄
1443)
Για νεότερες τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης υ.α. βλ. την υ.α. Α.
1247/2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ “Όροι και
προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και
του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης
χρησιμοποίησης αυτών” (B’ 40/2021)» (Β΄ 5484), κατωτ. αριθ. 1683.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των περ. ιδ’ και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), όπως ισχύουν καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 73
του ιδίου νόμου,
β) των παρ. 1 και 2 των άρθρων 3, 4 και 5 καθώς και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
9 της υπό στοιχεία Α.1001/ 31-12-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι
και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και
του μεθανίου των περ. ιδ’και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς
και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών»
(Β’ 40/2021),
γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7,
της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπερ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
ε) της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξης 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 και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-1-2020
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
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στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
ζ) της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).
2. Την ανάγκη παράτασης των τιθέμενων στο άρθρο 9 προθεσμιών για την υποβολή
από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, διανομής
εμφιαλωμένου υγραερίου και παραλήπτες χύδην υγραερίου των προβλεπόμενων στα
άρθρα 3, 4 και 5 της υπό στοιχεία Α.1001/2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
για τη διευκόλυνση των ανωτέρω επιχειρήσεων λόγω της έκτακτης κατάστασης της
χώρας εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι προθεσμίες των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α. 1001/31-122020 (Β’ 40/2021) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες αφορούν: α) την
υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 3, της παρ. 1 του
άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 5, από τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας
εμφιάλωσης υγραερίων, κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου καθώς
και από τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν ως τελικοί καταναλωτές χύδην υγραέριο
και β) την τήρηση του βιβλίου αποθήκης της παρ. 2 του άρθρου 3, της παρ. 2 του
άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, παρατείνονται έως και
την 30/06/2021.
Με το άρθρο 1 της απ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Αριθμ. A.1145 της 24/30.6.2021 «Παράταση της προθεσμίας των
προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών
καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό
στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ» (Β’ 2821)
ορίστηκε ότι: «Οι προθεσμίες των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.
1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες
αφορούν: α) την υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου
5 και β) την τήρηση του βιβλίου αποθήκης της παρ. 2 του άρθρου 5 της ως άνω
απόφασης, από τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο ως τελικοί
καταναλωτές, παρατείνονται έως και την 30-10-2021».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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----------.---------1248. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ.
383/96445 της 7/12.4.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 491/62337/27-3-2019 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-72016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ
L 190 της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης
οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023” (Β΄1549)» (Β΄
1458)
Για περαιτέρω τροποποιήσεις της άνω τροποποιούμενης απ., βλ. σχόλιο κάτω
από την υ.α. 782/181320/2020 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 491/62337/27.3.2019
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), του κατ΄ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της
15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε
τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 (Β΄ 1549)”» (Β΄ 2936),
ανωτ. αριθ. 541.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 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), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του
ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).
β) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄143).
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 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).
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δ) Tων άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης
Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο
Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες
διατάξεις» (Α΄200).
ε) Των υποπαρ. Β2-Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄107).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ.:
α) (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών υπ’ αρ. 922/72/ ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ,
1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του Συμβουλίου (L 347),
β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης
Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του υπ’ αρ. 555/2008
κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής» (L 190),
γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016,
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα» (L 190),
δ) (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ)
1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (L 347),
ε) (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 (L 193),
στ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/132 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου
2020, για τη θέσπιση μέτρου έκτακτης ανάγκης υπό τη μορφή παρέκκλισης από το
άρθρο 45 παρ. 3 του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης στο μέτρο
προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα (L 27),
ζ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/419 της Επιτροπής της 30ής
Ιανουαρίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) για τη συμπλήρωση του υπ’ αρ. 1308/2013
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κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (L 84),
η) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
υπ’ αρ. 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 (L 119),
θ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου
2020 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του
υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) 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 (L 140),
ι) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1275 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου
2020 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της
Επιτροπής σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες
διατάξεις του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) 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 (L 300).
3. Τον ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών» (Α΄117).
4. Τον ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις»
(Α΄274).
5. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
8. Την υπ’ αρ. 5359/10-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄3374).
9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019
- 2023, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.
10. Το υπό στοιχεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29-10-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους «ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΥΠ.Α.Α.
και Τ.».
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11. Την υπό στοιχεία 278/77660/18-3-2021 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).
12. Την υπό στοιχεία ΚΜΚΕ 00347 ΕΞ 2018 ΕΜΠ/ 21-11-2018 γνωμοδότηση της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
επιπρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του
προγράμματος ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ οικονομικών
ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 491/62337/27-32019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1549), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας
Το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 491/62337/27-3-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β΄1549) τροποποιείται ως ακολούθως:
α) (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 18 που είχε προστεθεί με
την περ. α) της υ.α. 41/10006 της 13/19.1.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
491/62337/27.3.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016,
σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για
την προγραμματική περίοδο 2019-2023” (Β’ 1549)» (Β’ 134), ανωτ. αριθ. 1071)
β) (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδ. της παρ. 2 του άρθρου 18 που είχε προστεθεί με
την περ. β) της υ.α. 41/10006 της 13/19.1.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
491/62337/27.3.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-07-2016,
σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για
την προγραμματική περίοδο 2019-2023” (Β’ 1549)» (Β’ 134), ανωτ. αριθ. 1071)
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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----------.---------1249. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 43178 ΕΞ 2021 της 8/12.4.2021
«Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης
Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 6577 του ν. 4790/2021 (Α’48)» (Β΄ 1459)
Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Α’ «ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» (άρθρα 6477) του Μέρους Β’ του ν. 4790/2021 (Α΄48).
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).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και
καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄85).
7. Τον ν. 4727/2020 (Α΄184) «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.
8. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄2902).
9. Την υπ’ αρ. 1033/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄22).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
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Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η περιγραφή των λειτουργικών
προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ν. 4790/2021 η οποία
αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) (εφεξής το
Σύστημα). Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την
εύρυθμη υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη
(αιτών, σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό
πρόσωπο, ΕΓΔΙΧ, ΓΓΠΣΔΔ, ΗΔΙΚΑ, ΟΠΕΚΑ, Χρηματοδοτικούς φορείς κ.λπ.)
σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 2
Μενού Πλοήγησης - Ρόλοι Χρηστών
1. Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη, η πλατφόρμα εμφανίζει μενού πλοήγησης
με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον
οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος. Συνολικά, οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι
παρακάτω:
1.1 Δημιουργία νέας αίτησης.
1.2. Λίστα αιτήσεων.
1.3. Παραγωγή Αναφορών.
1.4. Παραμετροποίηση Συστήματος.
1.5. Διαχείριση χρηστών.
1.6. Βοήθεια.
1.7. Εργαλεία.
Καθώς η πρόσβαση στις ανωτέρω λειτουργίες είναι άμεσα συνυφασμένη με τους
ρόλους που αποδίδονται στους χρήστες, περιγράφονται κατωτέρω τα δικαιώματα
πρόσβασης στις λειτουργίες για το σύνολο των διαθέσιμων ρόλων της πλατφόρμας.
Σημειώνεται ότι όποια εκ των λειτουργιών δεν σχετίζεται με κάποιο ρόλο, δεν
αποτελεί διαθέσιμη επιλογή στο βασικό μενού της πλατφόρμας κατά την είσοδο του
χρήστη σε αυτή.
2. Για τους ρόλους που έχουν πρόσβαση στη λειτουργία Παραγωγή Αναφορών θα
παράγονται εξειδικευμένες αναφορές που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενημέρωσης
σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.
Ειδικότερα, στη λίστα αιτήσεων παρέχονται και οι ακόλουθες δυνατότητες:
2.1. Προβολή συνόλου αιτημάτων (ενεργών και μη).
2.2. Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα.
2.3. Φιλτράρισμα των αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε
ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.
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2.4. Αναζήτηση αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή
περισσότερα σχετικά πεδία.
2.5. Ταξινόμηση αιτήσεων βάσει στοιχείων της αίτησης.
3. Η πλατφόρμα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι
ανατίθενται στους χρήστες. Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων
ενεργειών της πλατφόρμας καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της
πληροφορίας, καθορίζονται βάσει των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σε κάθε
ρόλο. Ένας χρήστης δύναται να διαθέτει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
ρόλους:
(α) Αιτών: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει δυνατότητα υποβολής νέας
αίτησης, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας που συνδέεται
με αυτή.
(β) Σύζυγος: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά
στοιχεία των αιτημάτων που του/της έχουν ανατεθεί, προκειμένου να συναινέσει στην
άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του αιτούντος, καθώς και να
επιβεβαιώσει τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα στο εξωτερικό που
δηλώθηκαν από τον αιτούντα για λογαριασμό του/της, ενέργειες απαραίτητες για την
ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τον αιτούντα. Η έννοια του συζύγου
περιλαμβάνει και το συμβίο ή συμβία βάσει συμφώνου συμβίωσης.
(γ) Εξαρτώμενo μέλος: Φυσικό πρόσωπο, εξαρτώμενο μέλος του αιτούντα ή/και
συζύγου, το οποίο έχει δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά στοιχεία των αιτημάτων
που του έχουν ανατεθεί, προκειμένου να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και
τραπεζικού απορρήτου καθώς και να επιβεβαιώσει τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά
προϊόντα στο εξωτερικό που δηλώθηκαν από τον αιτούντα για λογαριασμό του,
ενέργειες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τον
αιτούντα.
(δ) Επιβλέπων Δημοσίου: Στέλεχος Δημοσίου (ΕΓΔΙΧ) με δικαιώματα απλής
προβολής των αιτημάτων που καταχωρούνται στην πλατφόρμα και επισκόπηση
αναφορών.
(ε) Διαχειριστής συστήματος: Στέλεχος Δημοσίου (ΓΓΠΣΔΔ) με δικαιώματα
παραμετροποίησης και διαχείρισης της πλατφόρμας και των χρηστών της
πλατφόρμας (ανάθεση ρόλων κ.λπ.).
(στ) Επιβλέπων Φορέα Επιδότησης: Στέλεχος Δημοσίου (ΟΠΕΚΑ) με δικαιώματα
απλής προβολής των στοιχείων της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της
επιδότησης.
Άρθρο 3
Εγγραφή στο Σύστημα και Δημιουργία Αίτησης
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών υποβάλλεται από
τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον αιτούντα
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στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων
Κορωνοϊού». Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη
για την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
(taxisnet) (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
2. Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
β) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα (για φυσικό πρόσωπο).
3. Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε
να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα
εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ
ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης.».
4. Στη συνέχεια, το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής
αποθήκευσης.
β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής
υποβολής.
5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για
την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων, το Σύστημα δεν επιτρέπει τη δημιουργία
νέας αίτησης και επιτρέπει στον χρήστη την επεξεργασία της προσωρινά
αποθηκευμένης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή
αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, δημιουργείται αυτόματα νέα αίτηση από
το Σύστημα και αποδίδεται αυτοματοποιημένα μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης
στην αίτηση, ο οποίος εμφανίζεται προ-συμπληρωμένος σε κάθε στάδιο της αίτησης.
Επιπλέον, συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα το πεδίο «Ημερομηνία Δημιουργίας
Αίτησης», «Ημερομηνία Έναρξης Σταδίου» και «Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης
Σταδίου».
6. Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το παρακάτω και ότι συναινεί στην
άρση τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου, μέσω του παρακάτω μηνύματος:
«Με την υποβολή της παρούσας αίτησης θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση,
ανάκτηση και διασταύρωση προσωπικών δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων
της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων, με σκοπό την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδότησης των οφειλών σας σύμφωνα με το ν.
4790/2021 (Α’ 48). Η αναζήτηση, ανάκτηση και διασταύρωση των δεδομένων σας
από τη φορολογική διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς πραγματοποιείται
κατόπιν της άρσης του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/ 2013 (Α’
170) και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ.
1059/1971 (Α΄ 270) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησής σας, όπως ρητώς
αναφέρεται στο άρθρο 64 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) όπως ισχύει. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση, ανάκτηση, διασταύρωση και επεξεργασία
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των δεδομένων σας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιδότησης οφειλών σύμφωνα με
τον ν. 4790/2021 μπορείτε να βρείτε στα άρθρα 68, 69 και 75 του ν. 4790/2021».
Άρθρο 4
Άντληση και Συμπλήρωση Στοιχείων Αίτησης
1. Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης
- ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) Βασικά στοιχεία του αιτούντα (ΑΦΜ αιτούντα, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
πατρώνυμο και ΚΑΔ)
β) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων
γ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους
δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου
φορολογικού έτους
ε) Μέσος όρος προσωπικού (Ε3)
στ) Σύνολο ετήσιου ισολογισμού ή σύνολο κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση (Ε3)
ζ) Ένδειξη ένταξης στην περίμετρο των κορωνόπληκτων βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 64 του ν. 4790/2021.
2. Τα στοιχεία αιτούντα, απεικονίζονται στην Καρτέλα Βασικά Στοιχεία που
καταρτίζει το Σύστημα. Ειδικότερα:
Καρτέλα Βασικά Στοιχεία - Στοιχεία Αιτούντα. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα
παρακάτω πεδία:
1) ΑΦΜ.
2) AMKA (για φυσικά πρόσωπα)
3) Όνομα.
4) Επώνυμο.
5) Πατρώνυμο.
6) Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).
7) Ένδειξη κορωνόπληκτου («Ναι»/«Όχι»).
8) ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.
9) Κύκλος εργασιών.
10) Ετήσιος Ισολογισμός.
11) Μέσος όρος προσωπικού σε ετήσια βάση.
12) Κατηγοριοποίηση επιχείρησης.
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3. Το πεδίο 6 συμπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα, κατόπιν δήλωσης άρσης
απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας. Το πεδίο 7 συμπληρώνεται επίσης
αυτόματα από το Σύστημα, βάσει των ελέγχων του Συστήματος.
4. Τα πλήρη στοιχεία της Καρτέλας Βασικά Στοιχεία - Συζύγου και Εξαρτώμενων
μελών που αφορούν σύζυγο ή/και εξαρτώμενα μέλη, προστίθενται μετά την άρση του
απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας και την άντληση των στοιχείων,
σε επόμενο στάδιο.
5. Στη συνέχεια, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής
διοίκησης - (ΑΑΔΕ):
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους,
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία
διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής
τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων
προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση
για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
6. Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα Ακίνητη
Περιουσία που καταρτίζει το Σύστημα. Ειδικότερα:
Καρτέλα Ακίνητη Περιουσία - Αναλυτικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας. Ο πίνακας
περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) ΑΦΜ
2) Κωδικός ακινήτου.
3) Διεύθυνση.
4) Περιοχή.
5) ΤΚ.
6) Φορολογητέα αξία.
Τα στοιχεία 1 έως 8 της Καρτέλας Ακίνητης Περιουσίας ανακτώνται από τη βάση
δεδομένων της φορολογικής διοίκησης - ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα από τη Δήλωσης
ΕΝΦΙΑ - Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν. 4223/2013 και αφορούν στα
ακίνητα του πίνακα «Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων».
7. Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,
απεικονίζονται στην Οικονομικά Στοιχεία που καταρτίζει το Σύστημα. Ειδικότερα:
Καρτέλα Οικονομικά Στοιχεία. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) ΑΦΜ.
2) Φορολογικό έτος.
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3) Καθαρό εισόδημα.
8. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και αφορούν τα προσωπικά
στοιχεία του αιτούντα περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα
τροποποιήσει μέσω των δηλώσεων της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια, να γίνει εκ νέου η
άντληση των στοιχείων του. Επιπρόσθετα, ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που
ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, καταχωρεί
υποχρεωτικά στο Σύστημα και τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας του:
α) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) Τηλέφωνο.
9. Σε περίπτωση που κατά την αυτόματη άντληση στοιχείων δεν κατέστη δυνατό να
αντληθούν ο μέσος όρος προσωπικού, το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού ή το
σύνολο του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, τότε ο αιτών επιλέγει την αντίστοιχη
τιμή στα συγκεκριμένα πεδία κατά περίπτωση.
10. Το Σύστημα διενεργεί έλεγχο βάσει των στοιχείων που έχουν ανακτηθεί (ή
καταχωρηθεί από τον αιτούντα) και κατατάσσει την επιχείρηση σε μια από τις κάτωθι
κατηγορίες:
α) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους
(Κατηγορία I).
β) Πολύ μικρές επιχειρήσεις (Κατηγορία II).
γ) Μικρές επιχειρήσεις (Κατηγορία III).
δ) Μεσαίες επιχειρήσεις (Κατηγορία IV).
ε) Μεγάλες επιχειρήσεις.
11. Ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία πληρεξούσιου συμβούλου εάν έχει συνδράμει
κατά την υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία πληρεξούσιου συμβούλου απεικονίζονται
στην Καρτέλα Βασικά Στοιχεία που καταρτίζει το Σύστημα.
Ειδικότερα:
Καρτέλα Βασικά Στοιχεία - Πληρεξούσιος Σύμβουλος. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα
παρακάτω πεδία:
1) ΑΦΜ.
2) Όνομα.
3) Επώνυμο.
4) Πατρώνυμο.
5) ΙΒΑΝ Λογαριασμού.
6) Email.
7) Τηλέφωνο.
12. Ο αιτών δηλώνει τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι υπόχρεα
υποβολής δήλωσης Ε1 (εάν συντρέχει περίπτωση). Σε περίπτωση που υφίστανται
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λοιπά εξαρτώμενα μέλη που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1 που έχει αντληθεί, ο αιτών
προβαίνει στη προσθήκη αυτών μέσω καταχώρισης του ΑΦΜ ή/και του ΑΜΚΑ τους.
(Το υφιστάμενο βήμα αφορά μόνο αιτούντες που ανήκουν στη κατηγορία I).
13. Ο αιτών καταχωρεί στο Σύστημα τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα που
βρίσκονται στην αλλοδαπή για τον ίδιο, τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη
(εάν συντρέχει περίπτωση). Τα στοιχεία καταθέσεων απεικονίζονται στην Καρτέλα
Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού που καταρτίζει το Σύστημα.
Ειδικότερα:
Καρτέλα Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού - Καταθέσεις και
Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) ΑΦΜ.
2) Τύπος χρηματοπιστωτικού προϊόντος.
3) Είδος κατάθεσης (εφόσον αφορά σε κατάθεση).
4) Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
5) Κωδικός αριθμός.
6) Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
7) Νόμισμα.
8) Ημερομηνία Αποτίμησης.
14. Μετά τη συνυποβολή αίτησης από τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη,
επιβεβαιώνεται το σύνολο της αξίας των καταθέσεων και των επενδυτικών προϊόντων
που βρίσκονται στην αλλοδαπή. (Το υφιστάμενο βήμα αφορά μόνο αιτούντες που
ανήκουν στη κατηγορία I).
Άρθρο 5
Συμπλήρωση Υπεύθυνων Δηλώσεων
1. Ο αιτών προβαίνει στη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με τις
ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δυνάμει του
τμήματος 1 του προσωρινού πλαισίου. Σε περίπτωση που δεν έχει λάβει κάποια
ενίσχυση, το δηλώνει υπεύθυνα.
2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο αιτών επιβεβαιώνει τα εξής:
3. «Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των
υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης
δήλωσης όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.
α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας του άρθρου 64 του ν. 4790/2021.
β) Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω άδεια στους Χρηματοδοτικούς φορείς και στο
δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που
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περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην
κατοχή των Χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.
γ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου για την άντληση των δεδομένων
των παρ. 8 και 9 από τη Φορολογική Διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς.
δ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι να δημοσιευτούν, σχετικές πληροφορίες
σχετικά με τη χορηγηθησόμενη, δυνάμει του παρόντος ενίσχυση, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο σημείο 83 του προσωρινού πλαισίου, όπως ισχύει.
ε) Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχω
καταθέσει αίτηση για πτώχευση, δεν έχω τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχω
υποβάλει αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχω υπαχθεί σε
οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση τη
δικαστική απόφαση εξυγίανσης».
4. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης αυτής, ο αιτών θα πρέπει να
προσκομίσει στην πλατφόρμα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την
υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να εκκινήσει η συνεισφορά του Δημοσίου. Τα εν
λόγω πιστοποιητικά μπορούν να επισυναφθούν μέχρι και την 31/12/2021.
5. Στη συνέχεια, επισυνάπτει στο Σύστημα υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της
επιχείρησης που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση κατά την 31.12.2019 (ανάλογα με την
νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα
στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι “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.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση των ελεύθερων
επαγγελματιών, των ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (αφορά μόνο την κατηγορία
IV).
6. Επίσης, για την ολοκλήρωση της αίτησης, προβαίνει και στις επιπλέον υπεύθυνες
δηλώσεις ως εξής:
α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχω ακόμη
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και δεν έχω λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των
κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της
31.7.2014).
β) Δηλώνω υπεύθυνα ότι η λαμβανόμενη ενίσχυση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, δεν
θα μετακυλήσει σε πρωτογενείς παραγωγούς. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή υφίσταται
εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.
γ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι η αίτηση και οι άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβλήθηκαν
από τα κατά τον νόμο πρόσωπα που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που
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δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση (η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά μόνο
την περίπτωση των νομικών προσώπων).
Άρθρο 6
Οριστική Υποβολή της αίτησης
1. Ο αιτών επιλέγει την οριστική υποβολή της αίτησης.
2. Το Σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας της αίτησης. Σε περίπτωση που
διαπιστωθούν ελλείψεις, το Σύστημα δεν επιτρέπει την οριστική υποβολή της αίτησης
και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, ο οποίος συμπληρώνει τις ελλείψεις.
3. Για την εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4790/2021 διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:
Α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία που έχουν ανακτηθεί (ή έχουν
καταχωρηθεί από τον αιτούντα) ότι:
- Ο αιτών δεν αφορά νομικό ή φυσικό πρόσωπο με ενεργή επιχείρηση.
- Η επιχείρηση αφορά Χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει ως κύριο ΚΑΔ 64.00,
65.00, 66.00 με εξαίρεση τους οργανισμούς με κύριο ΚΑΔ 64.91, 65.11, 65.12, 65.20,
66.19, 66.21, 66.22 και 66.29.
- Η επιχείρηση απασχολεί σε ετήσια βάση πλήθος εργαζομένων μεγαλύτερο των
250 ατόμων.
- Το σύνολο του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάσει ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ
και ότι το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο των 43
εκατομμυρίων ευρώ.
- Το συνολικό ύψος των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων του αιτούντος
στην ημεδαπή και την αλλοδαπή υπερβαίνει το μέγιστο όριο βάσει νόμου.
τότε η αίτηση ολοκληρώνεται ως μη επιλέξιμη και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.
Β) Σε περίπτωση που ο αιτών ανήκει στην κατηγορία Ι και διαπιστωθεί ότι
απαιτείται η άρση απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων μελών, η αίτηση
μεταβαίνει στα στάδια 2 και 3 «Άρση απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων
μελών». Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο 4 «Παροχή
στοιχείων από Χρηματοδοτικούς φορείς».
Άρθρο 7
Άρση Απορρήτου Συζύγου ή/και Εξαρτώμενων Μελών
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών συνυποβάλλεται
από τον/τη σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) με την επιλογή του
συνδέσμου που αφορά τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, στην
«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων
Κορωνοϊού».
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2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την
εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
3. Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο και
β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα.
Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο.
Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι
απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να
συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα
εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ
ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».
4. Το Σύστημα ελέγχει:
α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών, αίτηση
σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.
β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών, αίτηση
σε κατάσταση οριστικής υποβολής.
Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την
οποία εκκρεμεί η συνυποβολή της, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας
από τον/τη σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε
κατάσταση οριστικής υποβολής το Σύστημα δεν επιτρέπει στον/ στην σύζυγο ή/και
τα εξαρτώμενα μέλη την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας.
5. Ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν
σχετικά με τα παρακάτω:
«Με την υποβολή της παρούσας αίτησης θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση,
ανάκτηση και διασταύρωση προσωπικών δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων
της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων, με σκοπό την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδότησης των οφειλών σας σύμφωνα με το ν.
4790/2021 (Α’ 48). Η αναζήτηση, ανάκτηση και διασταύρωση των δεδομένων σας
από τη φορολογική διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς πραγματοποιείται
κατόπιν της άρσης του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’
170) και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ.
1059/1971 (Α΄ 270) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησής σας, όπως ρητώς
αναφέρεται στο άρθρο 64 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) όπως ισχύει. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση, ανάκτηση, διασταύρωση και επεξεργασία
των δεδομένων σας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιδότησης οφειλών, σύμφωνα με
το ν. 4790/2021, μπορείτε να βρείτε στα άρθρα 68, 69 και 75 του ν.4790/2021»

379

6. Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης
- ΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:
α) Βασικά στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
Ονοματεπώνυμο / Πατρώνυμο. Το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα Βασικά
Στοιχεία - Στοιχεία Αιτούντα, Συζύγου και Εξαρτώμενων μελών.
7. Στη συνέχεια, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής
διοίκησης - (ΑΑΔΕ):
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους,
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα στοιχεία α και β αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη
έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει
της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η
αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία
υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
8. Το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα Ακίνητης Περιουσίας - Αναλυτικά
στοιχεία ακίνητης περιουσίας με τα στοιχεία των ακινήτων του/της συζύγου ή/και των
εξαρτώμενων μελών καθώς και της Καρτέλας Εισόδημα - Οικογενειακό εισόδημα με
τα στοιχεία εισοδήματος του/ της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών.
9. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από την ΑΑΔΕ και τα στοιχεία που
έχουν καταχωρηθεί από τον αιτούντα, ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη
επιβεβαιώνουν τα κάτωθι οικονομικά και φορολογικά τους στοιχεία:
α) Καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού.
β) Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας.
γ) Εισόδημα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω στοιχεία εμπεριέχουν σφάλματα,
ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα προκειμένου να διορθώσει τα σφάλματα της
αίτησης ή/και να αιτηθεί την εκ νέου άντληση αυτών.
10. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο/η σύζυγος ή/και το
εξαρτώμενο μέλος επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκαν σχετικά με τα παρακάτω:
«Λαμβάνω γνώση ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) του αιτούντα και των συνυπογραφόντων, συζύγου και εξαρτώμενων μελών
για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των υποβληθέντων
εγγράφων καθώς και τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές
προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.» και «Παρέχω τη
συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις βάσεις
δεδομένων του Δημοσίου που αφορούν στο χαρακτηρισμό μου ως κορωνόπληκτο
βάσει του άρθρου 64 του ν. 4790/2021».
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Άρθρο 8
Παροχή στοιχείων από Χρηματοδοτικούς φορείς
1. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν μέσω webservice στοιχεία αναφορικά με τις
αιτήσεις που έχουν οριστικά υποβληθεί. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα παρακάτω
πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ οφειλέτη.
3) ΑΦΜ Συμβούλου.
4) Όνομα Συμβούλου.
5) Επίθετο Συμβούλου.
6) Πατρώνυμο Συμβούλου.
7) Αριθμός Μητρώου Συμβούλου.
8) Τηλέφωνο Επικοινωνίας Συμβούλου.
9) Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συμβούλου.
10) IBAN Συμβούλου.
11) Στοιχεία Αιτούντα, Συζύγου, Εξαρτώμενων Μελών.
1.- Τύπος Μέλους.
2.- ΑΦΜ μέλους οικογένειας.
3.- Όνομα.
4.- Επώνυμο/Επωνυμία.
5.- Πατρώνυμο.
6. -Τηλέφωνο.
7.- Κινητό Τηλέφωνο.
8.- Ηλεκτρονική Διεύθυνση.
9.- Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης.
10.- Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης.
11.- ΑΜΚΑ.
12.- Διεύθυνση.
13.- Περιοχή.
14.- ΤΚ
15.- Νομός
Τα στοιχεία 6-8 αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα.
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2. Το σύνολο των Χρηματοδοτικών φορέων αφού λάβει τα στοιχεία της αίτησης από
το Σύστημα, διενεργεί ελέγχους για να εντοπίσει αν ο αιτών αποτελεί πελάτη αυτών
και αν υφίστανται οφειλές.
3. Εν συνεχεία, οι Χρηματοδοτικοί φορείς διενεργούν ελέγχους για να εντοπίσουν
καταθέσεις ή/και επενδυτικά προϊόντα του αιτούντα ή/και των μελών της οικογένειας
που περιλαμβάνονται στην αίτηση (στην περίπτωση που ο αιτών κατατάσσεται στην
Κατηγορία Ι).
4. Το σύνολο των Χρηματοδοτικών φορέων ενημερώνει το Σύστημα εντός δέκα (10)
ημερών με τα στοιχεία των κατωτέρω καρτελών:
4.1 Καρτέλα- Οφειλές που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Ιδιοκτήτης.
4) ΑΦΜ οφειλέτη.
5) Αριθμός σύμβασης.
6) Αριθμός λογαριασμού.
7) Ταυτότητα οφειλής.
8) Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).
9) Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).
10) Ληξιπρόθεσμη οφειλή.
11) Καταγγελμένη οφειλή.
10) Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»).
11) Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»).
12) Είδος οφειλής.
13) Επιχειρηματικό προϊόν.
14) Ποσό οφειλής.
15) Νόμισμα λογαριασμού.
16) Ημερομηνία γέννησης οφειλής.
17) Ημερομηνία αιτήματος.
4.2. Καρτέλα - Ακίνητα, που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Ιδιοκτήτης.
4) ΑΦΜ οφειλέτη.
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5) Κωδικός ακινήτου.
6) Κατηγορία ακινήτου.
7) Διεύθυνση.
8) Περιοχή.
9) TK.
10) Νομός.
11) Ημερομηνία αιτήματος.
4.3. Καρτέλα - Συνοφειλέτες/Εγγυητές, που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) Αριθμός Αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Ιδιοκτήτης.
4) ΑΦΜ οφειλέτη.
5) Ταυτότητα οφειλής.
6) ΑΦΜ συνοφειλέτη.
7) Σχέση διασύνδεσης.
8) Ημερομηνία αιτήματος.
4.4. Καρτέλα - Σύνδεση οφειλών ακινήτων, που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Ιδιοκτήτης.
4) ΑΦΜ οφειλέτη.
5) Ταυτότητα οφειλής.
6) Κωδικός Ακινήτου.
7) Ημερομηνία αιτήματος.
5. Το σύνολο των Χρηματοδοτικών φορέων ενημερώνει το Σύστημα εντός δέκα (10)
ημερών από την άντληση των βασικών στοιχείων αίτησης, με τα στοιχεία της
Καρτέλας Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα - Καταθέσεις και Επενδυτικά
προϊόντα, αναφορικά με στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων του
συνόλου των μελών της οικογένειας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
3) ΑΦΜ μέλους οικογένειας.
4) Κωδικός αριθμός.
5) Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος.
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6) Είδος κατάθεσης.
7) Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
8) Ημερομηνία αποτίμησης.
9) Νόμισμα.
10) Ημερομηνία αποτίμησης.
6. Με το πέρας του εν λόγω σταδίου, σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης
άντλησης των ενδείξεων ένταξης στην περίμετρο κορωνόπληκτων ή των στοιχείων
για την κατηγοριοποίηση του αιτούντα, η αίτηση μεταβαίνει σε στάδιο «Αναμονή
επιβεβαίωσης ένταξης στο πεδίο εφαρμογής».
7. Με την ανάκτηση των εν λόγω στοιχείων και εάν δεν επιβεβαιώνεται η ένταξη σε
κάποιο κριτήριο πληττόμενης επιχείρησης βάσει της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν.
4790/2021, η αίτηση ολοκληρώνεται ως μη επιλέξιμη.
Άρθρο 9
Αντιστοίχιση Ακινήτων από Αιτούντα
1. Η αίτηση μεταβαίνει στο εν λόγω στάδιο αποκλειστικά στις περιπτώσεις που
(α) ο αιτών έχει κατηγοριοποιηθεί στην Κατηγορία ΙI, ΙIΙ ή ΙV,
(β) η συνολική αξία των ακινήτων υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που ορίζονται στο
νόμο κατά περίπτωση και
(γ) δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος μη επιλεξιμότητας σύμφωνα με το βήμα 1
του σταδίου «Επιλεξιμότητα αίτησης και παρακολούθηση επιδότησης».
2. Ο αιτών αντιστοιχίζει τα ακίνητα που έχουν αντληθεί από τον ΕΝΦΙΑ, με τα
ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές βάσει των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από
τους Χρηματοδοτικούς φορείς.
3. Επιπρόσθετα, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση
τυχόν προσημειώσεις που μπορεί να έχει εκτός τραπεζών. Προς επιβεβαίωση της
υπεύθυνης δήλωσης αυτής οφείλει να επισυνάψει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
βαρών.
4. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης από τον αιτούντα, το Σύστημα τον
ενημερώνει για την αντιστοίχιση που πραγματοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος.
5. Στη συνέχεια, ελέγχεται εκ νέου το κριτήριο επιλεξιμότητας αναφορικά με τη
συνολική αξία ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4790/2021. Σε
περίπτωση μη πλήρωση του κριτηρίου, η εν λόγω οφειλές χαρακτηρίζονται ως «μη
επιδεκτική επιδότησης». Κατόπιν, η αίτηση μεταβαίνει εκ νέου στο στάδιο 6
«Επιλεξιμότητα αίτησης και παρακολούθηση επιδότησης» στο βήμα 2.
Άρθρο 10
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Επιλεξιμότητα αίτησης και Παρακολούθηση Επιδότησης
1. Το Σύστημα εντοπίζει τις οφειλές που επιδέχονται επιδότησης βάσει των
στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τους Χρηματοδοτικούς φορείς και διενεργεί τους
ακόλουθους ελέγχους για το σύνολο των οφειλών για την εκπλήρωση των κριτηρίων
υπαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4790/2021:
1.1. Εντοπίζει δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί
μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του
πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από
χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
1.2. Εντοπίζει οφειλές οι οποίες εξαιρούνται βάσει νόμου (ενδεικτικά μη
επιχειρηματικές οφειλές, με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή/και Επιδότηση
Ελληνικού Δημοσίου, με ενεργή επιδότηση στο πλαίσιο του ν. 4714/2020) και τις
χαρακτηρίζει ως «μη επιδεκτικές) και τις χαρακτηρίζει ως «μη επιδεκτικές
επιδότησης».
1.3. Εντοπίζει καταγγελμένες οφειλές κατά την ημερομηνία αναφοράς και
κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο Χρηματοδοτικό φορέα ως «με
καταγγελία».
1.4. Εντοπίζει τη μεγαλύτερη σε υπόλοιπο οφειλή ανά Χρηματοδοτικό φορέα και
κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο Χρηματοδοτικό φορέα, βάσει της
ληξιπροθεσμίας οφειλής κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αν δεν υπάρχει καμία
ληξιπρόθεσμη οφειλή, το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
Χρηματοδοτικό φορέα ως «χωρίς καθυστέρηση». Σε περίπτωση που υπάρχει
ληξιπρόθεσμη οφειλή, το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο
Χρηματοδοτικό φορέα ως «με καθυστέρηση».
1.5. Ελέγχει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά κατηγορία αιτούντα
και οφειλής, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4790/2021. Σε περίπτωση μη πλήρωση
κάποιου κριτηρίου, η εν λόγω οφειλή χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».
2. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η οφειλή η οποία δεν έχει
χαρακτηριστεί ως «μη επιδεκτική επιδότησης», χαρακτηρίζεται ως «επιδεκτική
επιδότησης».
3. Σε περίπτωση που (α) ο αιτών έχει κατηγοριοποιηθεί στην Κατηγορία ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙV,
(β) η συνολική αξία των ακινήτων υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που ορίζονται στο
νόμο κατά περίπτωση και (γ) δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος μη επιλεξιμότητας,
η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο 5 «Αντιστοίχιση ακινήτων από αιτούντα».
4. Το Σύστημα, για το σύνολο των οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ως «επιδεκτική
επιδότησης» προ - εγκρίνει αυτόματα την επιδότηση του Δημοσίου.
5. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν από το Σύστημα μέσω webservice τα στοιχεία
των οφειλών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως επιδεκτικές ή μη επιδότησης, τα
οποία περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
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3) Ιδιοκτήτης.
4) Αριθμός σύμβασης.
5) Αριθμός λογαριασμού.
6) Ταυτότητα οφειλής.
7) Αριθμός οφειλής.
8) Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση («Ναι», «Όχι»).
9) Κατηγορία επιδότησης.
10) Λόγοι μη έγκρισης επιδότησης.
6. Με την λήψη των στοιχείων οφειλών που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση, οι
Χρηματοδοτικοί φορείς προβαίνουν σε έλεγχο για την ύπαρξη ενεργού πλάνου
δόσεων.
6.1. Σε περίπτωση που μία εκ των οφειλών είναι ληξιπρόθεσμη για χρονικό
διάστημα > 90 ημερών ή με καταγγελία, μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο μετά από
ρύθμιση σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική κάθε Χρηματοδοτικού φορέα. Εφόσον
οι Χρηματοδοτικοί φορείς έρθουν σε συμφωνία με τον οφειλέτη, ρυθμίζει την/τις
οφειλή/οφειλές.
6.2. Σε περίπτωση όπου όλες οι οφειλές προς τους Χρηματοδοτικούς φορείς είναι
σε καθυστέρηση 90 ημερών, ο Χρηματοδοτικός φορέας τις κεφαλαιοποιεί.
7. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σχετική ενημέρωση στο Σύστημα μέσω
webservices, παρέχοντας τα στοιχεία που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα Επιλεξιμότητα οφειλέτη ανά Χρηματοδοτικό φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα
παρακάτω πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Ιδιοκτήτης.
4) ΑΦΜ οφειλέτη.
5) Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση («Ναι», «Όχι»).
6) Λίστα ΙΒΑΝ οφειλών
6.1)Ταυτότητα Οφειλής.
6.2) ΙΒΑΝ.
7) Ημερομηνία αιτήματος.
8. Σημειώνεται ότι μέσω της ένδειξης του πεδίου 5 ανωτέρω, και σε περίπτωση που
τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο Χρηματοδοτικός φορέας
δηλώνει επιπρόσθετα στην πλατφόρμα ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και
σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κατά το χρόνο υπογραφής της
σύμβασης αναδιάρθρωσης.
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9. Το Σύστημα, για το σύνολο των οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ως επιλέξιμες από
τον Χρηματοδοτικό φορέα, εγκρίνει αυτόματα την επιδότηση του Δημοσίου, τις
χαρακτηρίζει ως «επιδοτούμενες» και παράγεται σχετική βεβαίωση έγκρισης της
επιδότησης. Στη συνέχεια ακολουθούνται, σε μηνιαία συχνότητα, τα βήματα της
ενέργειας 2 «Παρακολούθηση τήρησης πλάνου δόσεων».
10. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν σε μηνιαία βάση μέσω webservice, τα
στοιχεία των αιτήσεων όπου υπάρχουν οφειλές επιδεκτικές προς επιδότηση, για όλη
τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για τους επιπλέον μήνες βάσει τις
κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση
της τήρησης αυτής. Το αρχείο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
1) Αριθμό αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Ιδιοκτήτης.
4) Ταυτότητα οφειλής.
5) Αριθμός οφειλής.
6) IBAN.
7) Αριθμός επόμενης δόσης.
8) Αριθμός δόσης.
9) Κατηγορία επιδότησης.
10) Ποσοστό επιδότησης τρέχουσας δόσης.
11) Ανώτατο όριο επιδότησης τρέχουσας δόσης.
12) Ημερομηνία προσδιορισμού επιδότησης.
13) Ημερομηνία έγκρισης επιδότησης.
14) Λόγος διακοπής επιδότησης.
15) Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων οφειλέτη.
16) Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων Δημοσίου.
17) Ημερομηνία προσδιορισμού ληξιπροθεσμίας.
11. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως «επιδοτούμενες», οι
Χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν μέσω webservice σε μηνιαία βάση στοιχεία για
τις μηνιαίες δόσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για τους επιπλέον
μήνες βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την
παρακολούθηση της τήρησης αυτής. Το αρχείο περιλαμβάνει:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Αριθμός οφειλής.
4) IBAN.
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5) Κωδικός Πληρωμής.
6) Αριθμός επόμενης μηνιαίας δόσης.
7) Αριθμός μηνών επόμενης δόσης.
8) Ποσό επόμενης δόσης.
9) Ημερομηνία επόμενης δόσης.
10) Ημερομηνία αιτήματος.
12. Για την καταβολή της επιδότησης του Δημοσίου, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αντλεί σε
μηνιαία βάση από το Σύστημα, στοιχεία των επιδοτούμενων αιτήσεων, ώστε να
ενημερωθεί για το ποσό επιδότησης που πρέπει να καταβάλει ανά οφειλή. Το αρχείο
περιλαμβάνει:
1) Αριθμό αίτησης.
2) ΑΦΜ υπηρεσίας.
3) Αριθμό οφειλής.
4) ΑΦΜ οφειλέτη.
5) ΑΜΚΑ οφειλέτη. (μόνο για φυσικά πρόσωπα)
6) Όνομα οφειλέτη.
7) Επώνυμο οφειλέτη/Επωνυμία.
8) Πατρώνυμο οφειλέτη.
9) IBAN.
10) Κωδικό πληρωμής.
11) Αριθμό μηνιαίας πληρωμής.
12) Απαιτούμενο ποσό μηνιαίας πληρωμής.
13) Ημερομηνία απαίτησης πληρωμής.
14) Ποσοστό μηνιαίας επιδότησης.
15) Ποσό μηνιαίας δόσης.
13. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει μέσω ΔΙΑΣ την επιδότηση του δημοσίου για τις οφειλές
των αιτήσεων που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση (σύμφωνα με τα στοιχεία που του
παρέχει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), πιστώνοντας τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό που έχει
δηλωθεί από τον Χρηματοδοτικό φορέα.
14. Κατόπιν καταβολής, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Σύστημα σε μηνιαία βάση
μέσω webservice, με τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή επιδότησης πληγέντων
κορωνοϊού, για όλη τη διάρκεια καταβολής της επιδότησης. Το αρχείο περιλαμβάνει:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ υπηρεσίας.
3) Αριθμός οφειλής.
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4) ΑΦΜ οφειλέτη.
5) Αριθμός μηνιαίας πληρωμής.
6) Ποσό μηνιαίας πληρωμής.
7) Ημερομηνία πληρωμής.
8) Κωδικός σφάλματος.
9) Περιγραφή σφάλματος.
10) Ημερομηνία σφάλματος.
11) Ημερομηνία αιτήματος.
15. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σε μηνιαία βάση μέσω webservice,
στοιχεία για τις πληρωμές του προηγούμενου μήνα, για όλη τη διάρκεια της
επιδότησης αλλά και για τους επιπλέον μήνες, βάσει της κατηγοριοποίησης της
οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής. Το
αρχείο περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
1) Αριθμός αίτησης.
2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.
3) Αριθμός οφειλής.
4) Ποσό οφειλής (Άληκτο κεφάλαιο).
5) Ληξιπρόθεσμο ποσό.
6) Ημερομηνία προσδιορισμού οφειλής.
7) Αριθμός μηνιαίας δόσης.
8) Ποσό δόσης.
9) Ημερομηνία αιτήματος.
16. Το Σύστημα πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση υπολογισμούς σχετικά με τη
ληξιπροθεσμία του οφειλέτη/Δημοσίου και τους μήνες ληξιπροθεσμίας του
οφειλέτη/Δημοσίου.
17. Το Σύστημα ελέγχει εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες αιτίες διακοπής ή/και
υποχρέωσης επιστροφής της καταβληθείσας επιδότησης του Δημοσίου βάσει του
άρθρου 74 του ν. 4790/2021.
18. Σε περίπτωση διακοπής ή/και υποχρέωσης επιστροφής της επιδότησης
Δημοσίου, το Σύστημα παράγει τη βεβαίωση διακοπής (εφόσον υφίσταται),
ενημερώνει τον οφειλέτη για την διακοπή της επιδότησης και την υποχρέωσή του να
επιστρέψει το ποσό της επιδότησης που έχει λάβει. Κατόπιν, ενημερώνει σχετικά τους
εμπλεκόμενους Χρηματοδοτικούς φορείς.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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----------.---------1250. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αριθμ. 10703 ΕΞ 2021 της 9/12.4.2021 «Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης
από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών
δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β΄
1460)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85).
2. Την υπ’ αρ. 13564/29.5.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(ΑΔΑ: 6Θ5Π46ΜΤΛΠ-Κ6Σ).
3. Την υπ’ αρ. 14720/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση
αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255) και ιδίως την παρ. 3
του άρθρου 2 αυτής.
4. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία
αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»
(Β’ 4798 και [ΑΔΑ: Ψ6ΣΕ46ΜΤΛΠ-0Θ5]).
5. Το υπ’ αρ. 10664/9-4-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Συντονισμού
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr), σύμφωνα με
το οποίο η εφαρμογή για την χορήγηση από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών
πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης είναι έτοιμη για παραγωγική λειτουργία.
6. Την ανάγκη ρύθμισης της χρήσης της διαδικασίας χορήγησης αποσπασμάτων
ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Την έναρξη χορήγησης αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών
δημοτολογίου της υπ’ αρ. 14720/9.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών και Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255), από τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
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Συγκεκριμένα, τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά
δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:
1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.
3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.
4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
5. Πιστοποιητικό γέννησης.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.
8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.
Το περιεχόμενο των αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών
δημοτολογίου και ο τρόπος αναζήτησης αυτών, ορίζονται στην υπ’ αρ. 14720/
9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας και του
Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών
πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 2255).
Η πρόσβαση για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών είναι δυνατή με τη χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης της υπ’ αρ.
29810/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία
αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»
(Β’ 4798 και [ΑΔΑ: Ψ6ΣΕ46ΜΤΛΠ-0Θ5]).
Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άρθρο 27
του ν. 4727/2020.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1251. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ.
6301 της 13/13.4.2021 «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη
αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για
την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 1484)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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α. Της παρ. 2 του άρθρου 121 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 ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες
διατάξεις» (Α’ 155),
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 ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
(Α’ 143),
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.» (Α 145),
στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).
η. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ι. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄4805).
2. Την υπ’ αρ. 6010/7-4-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί δαπάνη ύψους 5.000.000,00
ευρώ η οποία θα αντιμετωπιστεί από εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού κρατικού
προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/62849/ 7-4-2021 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
3. Την υπ’ αρ. 2/62849/7-4-2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί
μεταφοράς πιστώσεων ποσού ύψους 5.000.000,00 ευρώ στον Ειδικό Φορέα 1045501- 0000000 και ΑΛΕ 2440989001, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης
Με την παρούσα θεσπίζεται για την τουριστική περίοδο 2021 διαδικασία επιλογής
τουριστικών καταλυμάτων της υποπερ. αα’ της περ. α ’και της υποπερ. γγ’ της περ.
β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) για τη φιλοξενία φυσικών
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προσώπων/ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 και των στενών επαφών τους,
σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών καθώς και διαδικασία
μίσθωσης και αποζημίωσης των επιλεγέντων καταλυμάτων.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς μίσθωσης
(καταλύματα «για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την
αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19»)
1. Προκειμένου να υπαχθούν τα ως άνω τουριστικά καταλύματα σε καθεστώς
μίσθωσης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας θα
πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων/ Νήσων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και
δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.
β. Να ανήκουν σε κατηγορία κατάταξης τουλάχιστον 2 αστέρων ή 2 κλειδιών
ανάλογα με τη μορφή του τουριστικού καταλύματος.
γ. Να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα
με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης
λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης
λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’
όλη τη διάρκεια της διάθεσής τους για τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων
κρουσμάτων του ιού COVID-19.
δ. Να τηρούν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 1881/ 29.05.2020 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 2084) «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» και να έχουν
προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της ως άνω κοινή υπουργική
απόφαση. Σήμα Πιστοποίησης “HealthFirst”.
ε. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια/κυλικεία/σνακ μπαρ)
του καταλύματος, εφόσον υφίστανται, δύνανται να λειτουργούν μόνο ως
παρασκευαστήρια γευμάτων. Η παροχή γευμάτων είναι υποχρεωτική, τα γεύματα
διανέμονται από το προσωπικό του τουριστικού καταλύματος στους διαμένοντες, με
δίσκο ο οποίος τοποθετείται έξω από την πόρτα του δωματίου.
στ. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη
φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) που λειτουργούν εντός των
τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες
στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα
προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη
διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου.
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ζ. 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 COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.
η. Απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των
επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του
οποίου το κατάλυμα θα μισθωθεί για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα
υποχρεούται να υποβάλει στην πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr διακοπή
λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 7888/2017 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 1654). Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικεία Περιφερειακή
Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ’ όλη τη διάρκεια
της μίσθωσης.
θ. Τα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς
χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.
Άρθρο 3
Διαδικασία για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
1. Προκειμένου να διατίθενται προς μίσθωση τα τουριστικά καταλύματα του
άρθρου 2 οποιασδήποτε δυναμικότητας, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών καλούνται
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οικεία Περιφερειακή
Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το υπόδειγμα
που διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού
(http://www.mintour.gov.gr). Ο μέγιστος αριθμός δωματίων ανά Περιφερειακή
Ενότητα ή Νήσο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από το Υπουργείο
Τουρισμού.
2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται στη
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από
το Υπουργείο Τουρισμού.
3. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε
υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος τουριστικών καταλυμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η
επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού
από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι
ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη
διενέργεια της κλήρωσης.
394

4. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
5. Δύναται να εγκριθεί η απόκλιση από τον μέγιστο αριθμό δωματίων ανά
Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται από το
Υπουργείο Τουρισμού, κατά 5 δωμάτια όταν ο ανώτατος αριθμός είναι έως 50
δωμάτια και κατά 10 δωμάτια όταν ο ανώτατος αριθμός είναι 51 δωμάτια και άνω.
Άρθρο 4
Όροι μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων
1. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15
ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και
προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των
δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.
2. Τα τουριστικά καταλύματα θα μισθώνονται αποκλειστικά για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.
3. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου
2021.Εφόσον την 31η Οκτωβρίου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα
και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το
καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.
4. Οι δικαιούχοι θα λάβουν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5, προκαταβολή, ίση με το χρηματικό ποσό
που αντιστοιχεί στη μίσθωση του συνόλου των δωματίων επί του κόστους μίσθωσης
κενού δωματίου, ήτοι 15 ευρώ/δωμάτιο, για όλο το χρονικό διάστημα μίσθωσης.
5. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω παραβίασης των όρων της
σύμβασης, η προκαταβολή επιστρέφεται εις ολόκληρον.
Άρθρο 5
Τρόπος αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων - διαδικασία διάθεσης των
πιστώσεων
1. Το ποσό της αποζημίωσης βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Τουρισμού, ο οποίος θα ενισχυθεί με πιστώσεις που θα μεταφερθούν από το
Υπουργείο Οικονομικών.
2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή της αποζημίωσης της
παρ. 4 του άρθρου 4, θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού με τα κάτωθι πρωτότυπα
δικαιολογητικά:
α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας
γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
δ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ,
που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της
Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρησης και μη λύσης της εταιρείας.
3. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την υπόλοιπη αποζημίωση, θα πρέπει μετά
από τη λήξη της σύμβασης να αποστείλουν επιπλέον τα κάτωθι πρωτότυπα
δικαιολογητικά:
α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που
φιλοξενήθηκαν και το χρονικό διάστημα που διήρκησε η φιλοξενία.
γ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που
συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας
αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρησης και μη λύσης της εταιρείας.
4. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι αφορολόγητα, μη
εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση
διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του
δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται
και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το
δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
«Άρθρο 6
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο έτους 2021
1. Συμβάσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί δυνάμει των υπό στοιχεία 6382/13.4.2021
(ΑΔΑ: 9ΟΔΥ465ΧΘΟ-0ΑΥ), 7135/26.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨΑ465ΧΘΟ-ΜΡΙ),
7869/12.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΠ0Ξ465ΧΘΟ-Π6Υ), 11493/29.06.2021 (ΑΔΑ:
ΩΤΒ0465ΧΘΟ-4ΧΩ),
12294/09.07.2021
(ΑΔΑ:
ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ),
12348/12.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΖ7465ΧΘΟ-ΒΦΨ), 12776/19.07.2021 (ΑΔΑ:
9ΠΕ8465ΧΘΟ-Υ8Π),
12981/21.07.2021
(ΑΔΑ:
ΨΚΟ4465ΧΘΟ-ΚΔ7),
13361/27.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64), 13638/29.07.2021 (ΑΔΑ:
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ΩΣΠΓ465ΧΘΟ-ΑΩ2),
13706/30.07.2021
(ΑΔΑ:
6ΛΣΕ465ΧΘΟ-Σ11),
16544/17.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΤ9465ΧΘΟ-Γ7Σ) προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς
μίσθωση, για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 και των
οποίων η ισχύς έληξε την 31.10.2021, δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Τουρισμού, να παραταθούν από τη λήξη τους έως και την 31.12.2021.
Προκειμένου να παραταθεί η σύμβαση μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, οι
φορείς εκμετάλλευσης αυτών δηλώνουν την αποδοχή τους, επί της πρότασης του
Υπουργείου Τουρισμού, η οποία θα ορίζει εκ νέου τον αριθμό των υπό μίσθωση
δωματίων. Σε περίπτωση αυξημένης διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων, σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που
ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, εάν όμως ανήκουν στην ίδια
κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο
Τουρισμού, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Εφόσον προκύψει ανάγκη για νέα μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων της
υποπερ. αα’ της περ. α’ και της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α’ 155), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
ελληνικής επικράτειας, σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται και
δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.
3. Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που θα επιλεγούν
για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
μετάδοσης του COVID-19 κατά τη χειμερινή περίοδο 2021, ανάλογα με την εξέλιξη
της νόσου και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας θα οριστούν με απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά
καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, εάν όμως
ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία
διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι τέσσερις (24)
τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
4. Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα οφείλουν να πληρούν καθ’ όλη τη διάρκεια
της μίσθωσής τους τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.
5. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15
ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και
προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των
δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.
6. Τα τουριστικά καταλύματα θα μισθώνονται αποκλειστικά για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.
7. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021.
Εφόσον την 31η Δεκεμβρίου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα και
μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το
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καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.
8. Το ποσό της αποζημίωσης βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Τουρισμού. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την πληρωμή, θα πρέπει να
αποστείλουν σχετική αίτηση, μετά τη λήξη της σύμβασης, στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού με τα κάτωθι πρωτότυπα
δικαιολογητικά:
α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας.
γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
δ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ,
που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της
Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης - εκχώρησης και μη λύσης της εταιρείας.
στ. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που
φιλοξενήθηκαν και το χρονικό διάστημα που διήρκησε η φιλοξενία.
9. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι αφορολόγητα, μη
εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση
διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του
δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν
υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται
και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το
δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα».
Το άρθρο 6 προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργών ΟικονομικώνΤουρισμού Αριθμ. 20723 της 18/26.11.2011 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6301/134-2021 κοινής απόφασης 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 της
μετάδοσης του COVID-19” (Β’ 1484)» (Β΄ 5484). Με την δε παρ. 2 της ίδιας
άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6301/13.04.2021 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 της μετάδοσης
του COVID-19» (Β’ 1484).»
«Άρθρο 7
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο έτους 2022
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1. Οι συμβάσεις μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες έχουν συναφθεί
δυνάμει του άρθρου 6 της παρούσας και των οποίων η ισχύς έληξε την 31η.12.2021,
δύνανται, με πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού, να
παραταθούν από τη λήξη τους έως και την 31η.03.2022. Προκειμένου να παραταθεί
η σύμβαση μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών
δηλώνουν την αποδοχή τους, επί της πρότασης του Υπουργείου Τουρισμού.
2. Εφόσον προκύψει ανάγκη για νέα μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων της
υποπερ. αα’ της περ. α ’και της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α’ 155), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
ελληνικής επικράτειας, ακολουθείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 της παρούσας,
διαδικασία.
3. Τα τουριστικά καταλύματα, της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που θα επιλεγούν
για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου
μετάδοσης του COVID-19 κατά τη χειμερινή περίοδο 2022, ανάλογα με την εξέλιξη
της νόσου και τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας θα οριστούν με απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά
καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, εάν όμως
ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία
διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι τέσσερις (24)
τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
4. Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα μισθώνονται αποκλειστικά για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών
προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 και
οφείλουν να πληρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσής τους τα οριζόμενα στο
άρθρο 2 της παρούσας.
5. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Μαρτίου 2022.
Εφόσον την 31η Μαρτίου 2022 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα και
μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το
καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο
Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.
6. Η οικονομική αποζημίωση στις επιχειρήσεις των ως άνω καταλυμάτων
καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5, 8 και 9 του άρθρου 6 της
παρούσας.
Το άρθρο 7 προστέθηκε με την απ. Υπουργών Οικονομικών - Τουρισμού
αριθμ. 23615/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινής
απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο “Μίσθωση
τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την
προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της
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μετάδοσης του COVID-19” (Β’ 1484), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ.
20723/18.11.2021 (Β’ 5484) όμοια απόφαση» (Β΄ 6373)
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1252. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
Δ3(α)10486 της 12/14.4.2021 «Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. οικ.
58584/27-07-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας
“Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης” (Β’ 3189),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)22018/11.6.2019 (Β’ 2391) όμοια
απόφαση» (Β΄ 1490)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 247-254 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α’ 5), και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 250.
2. Των άρθρων 13 και 15 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20-3-2020 ΠΝΠ
“Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID19, 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’ 83).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
5. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’
155).
7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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Β. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
Γ. Την υπ’ αρ. οικ. 58584/27-07-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης»
(Β’ 3189), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)22018/11.6.2019 όμοια
απόφαση (Β’ 2391).
Δ. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.12966/01-03-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, δεδομένου ότι με αυτή
τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 της αναφερόμενης στο θέμα απόφασης, χωρίς να
τροποποιείται το ύψος των τελών αξιολόγησης που καταβάλουν οι ΚΑΚ στην εν λόγω
Επιτροπή, το σύνολο των οποίων μετά την εμφάνισή τους ως δημόσιο έσοδο,
εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των
δαπανών αποζημίωσης των μελών, των εξωτερικών αξιολογητών, των υπαλλήλων
της Γραμματείας και των εν γένει εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης
και Αποζημίωσης, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων και της
Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. οικ. 58584/27-07-2018 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για
την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» (Β’ 3189), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Δ3(α)22018/11.6.2019 όμοια απόφαση (Β’ 2391), ως ακολούθως:
«1. Το ύψος του τέλους αξιολόγησης που καταβάλλουν οι Κάτοχοι Άδειας
Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων
Ανθρώπινης Χρήσης καθορίζεται ως εξής:
α) για φάρμακα αναφοράς, φάρμακα καλώς καθιερωμένης χρήσης, φάρμακα
υβριδικά, φάρμακα ορφανά, εμβόλια και βιο-ομοειδή, πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ
ανά συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός ΕΟΦ)
β) για γενόσημα και σταθερούς συνδυασμούς (10β), τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ
ανά συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός ΕΟΦ),
γ) για επαναξιολόγηση φαρμάκων που βρίσκονται ήδη στον κατάλογο
αποζημιούμενων φαρμάκων, δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ ανά συσκευασία
(εννεαψήφιος κωδικός ΕΟΦ), ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου
δ) για επαναξιολόγηση μετά από απορριπτική απόφαση, χίλια (1.000,00) ευρώ ανά
συσκευασία (εννεαψήφιος κωδικός ΕΟΦ), ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.
Τα τέλη των περ. α) και β) καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία
απαιτείται από τον νόμο, η κατάθεση αίτησης από τον ΚΑΚ προς την Επιτροπή για
ένταξη στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ή αλλαγή που αφορά σε
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φάρμακο που έχει ήδη ενταχθεί, ακόμα και εάν κατά τον νόμο, η ένταξη ή η αλλαγή
αυτή δεν υπόκειται σε αξιολόγηση, ή υπόκειται σε συνοπτική αξιολόγηση.
2. Το προϊόν των τελών που καθορίζεται με την παρούσα αποτελεί δημόσιο έσοδο
και εμφανίζεται στον αναλυτικό λογαριασμό εσόδου 1140189001 «Λοιπές
Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες». Το ανωτέρω ποσό, μετά την εμφάνισή
του στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας και στους αντίστοιχους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων για
την κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης των μελών, των εξωτερικών αξιολογητών,
των υπαλλήλων της γραμματείας και των εν γένει εξόδων λειτουργίας της Επιτροπής
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, της Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων και της Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για
την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χορηγούμενων φαρμάκων της περ. δ της παρ. 1 του
άρθρου 265 του ν. 4512/2018».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 58584/27-07-2018 (Β’ 3189) απόφαση.
----------.---------1253. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Γ2α/οικ.23001 της 12/14.4.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Αττικής» (Β΄ 1510)
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), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 83 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης
εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 214).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
4. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α΄ 123).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).
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6. 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), όπως
ισχύει.
7. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
9. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-08-2018 υπουργική απόφαση
«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138), όπως ισχύει.
10. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).
11. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων: Γενικό
Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Γενικό Αντικαρκινικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»,
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γενικό
Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»,
Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Γενικό
Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης.
12. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 54849/21-9-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας
«Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ:
6ΩΕ0465ΦΥΟ-Σ6Λ).
13. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 9ης/22-03-2021 (θέματα: 5ο Ε.Η.Δ. και 9ο Ε.Η.Δ.)
συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.
14. Το από 9-03-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού Ν.Π.
15. Τις υπό στοιχεία 1300/22-0302021 και 12938/ 22-03-2021 εισηγήσεις της 1ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
16. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 21371/06-04-2021 εισήγηση της Γεν. Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού καθώς
κατανέμονται ογδόντα μία (81) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε
Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής εκ των
πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες έχουν
συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ογδόντα μίας (81) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
ανά Νοσοκομείο, ειδικότητα και αριθμό, που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου

403

54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, προκειμένου οι θέσεις αυτές να καταληφθούν από
ιατρούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4745/2020, ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
(οργανική μονάδα έδρας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

6

Γενικό Αντικαρκινικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο
Αθηνών «ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ»

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

7

Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
(οργανική μονάδα έδρας
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»)

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

6

Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής «ΚΑΤ»

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

6

Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών
«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

11
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Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

7

Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

5

Γενικό Νοσοκομείο
Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Εσωτερικής Παθολογίας
ή Καρδιολογίας ή
Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Νεφρολογίας

7

«Γενικό Νοσοκομείο
Παίδων Πεντέλης

Παιδιατρικής ή
Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας ή
Χειρουργικής Παίδων ή
Αναισθησιολογίας»

5

«Γενικό Νοσοκομείο
Παίδων Αθηνών «Η
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Παιδιατρικής ή
Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας ή
Χειρουργικής Παίδων ή
Αναισθησιολογίας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

13»

«73»

Η παρούσα απ. τροποποιήθηκε ως άνω ως προς τον αριθμό των θέσεων
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που κατανεμήθηκαν στα Νοσοκομεία: Γενικό
Νοσοκομείο Πεντέλης και Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ», από το πρώτο εδ. της παρ. 1 της απ. Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
Αριθμ. Γ2α/39805 της 24/25.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.
23001/12-04-2021 απόφασης και κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων
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ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Αττικής (Β’ 1510)» (Β’ 4409), διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 4668/8.10.2021. Με
τα δε δεύτερο και τρίτο εδ. της ίδιας άνω παρ. 1 ορίστηκε ότι : «Ως εκ τούτου ο
συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που
κατανέμονται με την εν λόγω απόφαση διαμορφώνεται σε εβδομήντα τρείς (73)
θέσεις αντί για ογδόντα μία (81). Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση
παραμένει ως έχει.»
Με την παρ. 2 ιδίας άνω απ. Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Αριθμ.
Γ2α/39805 της 24/25.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 23001/1204-2021 απόφασης και κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
(Β’ 1510)» (Β’ 4409), διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 4668/8.10.2021, ορίστηκε ότι:
«(αποφασίζουμε):
«2. Την κατανομή οκτώ (8) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ανά
Νοσοκομείο, ειδικότητα και αριθμό, που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου
54 του ν. 4690/2020, προκειμένου στις θέσεις αυτές να διοριστούν ιατροί που
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4764/2020, ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

Γενικό
Νοσοκομείο
«ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
(οργανική μονάδα έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Παιδιατρικής

1

Γενικό
Νοσοκομείο
«ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
(αποκεντρωμένη οργανική μονάδα
ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

Παιδιατρικής

1

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Παιδιατρικής

3

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών
«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Παιδιατρικής

3

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

8

Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΝΝ απαιτείται και η συνδρομή των
προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και
δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32).»
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Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στη ΜΕΘ,
απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν.
2071/1992, όπως ισχύει.
Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στη ΜΕΘ Παίδων,
απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων
του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), όπως ισχύει.
----------.---------1254. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/18837
της 12/14.4.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε
Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης» (Β΄ 1510)
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. Το άρθρο 67 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).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).
4. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α΄ 123).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).
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6. 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).
7. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
9. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).
10. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-08-2018 υπουργική απόφαση
«Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138), όπως ισχύει.
11. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων: Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
13. Το πρακτικό της υπ΄ αρ. 9ης/22-03-2021 (θέμα: 6ο Ε.Η.Δ.) συνεδρίασης του
ΚΕΣΥΠΕ.
14. Το από 25-1-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού Ν.Π.
15. Την υπ΄ αρ. 11956/22-03-2021 εισήγηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης.
16. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 21370/06-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς
κατανέμονται οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία
αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης εκ των
πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες έχουν
συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή οκτώ (8) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ανά
Νοσοκομείο, ειδικότητα και αριθμό, που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54
του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, προκειμένου οι θέσεις αυτές να καταληφθούν από
ιατρούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4764/2020, ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εσωτερικής Παθολογίας
ή
Καρδιολογίας
ή
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
ή

2
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Χειρουργικής
Αναισθησιολογίας
Νεφρολογίας

ή
ή

Γενικό
Νοσοκομείο Εσωτερικής Παθολογίας
Χαλκιδικής
ή
Καρδιολογίας
ή
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
ή
Χειρουργικής
ή
Αναισθησιολογίας
ή
Νεφρολογίας

2

Πανεπιστημιακό Γενικό Παιδιατρικής
Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης

1

Γενικό
Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
(οργανική μονάδα έδρας
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»)

Παιδιατρικής
Καρδιολογίας
Πνευμονολογίας
Φυματιολογίας
Χειρουργικής Παίδων
Αναισθησιολογίας
Παιδιατρικής

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

ή
ή
ή
ή

1

2
8

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στη ΜΕΘ,
απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν.
2071/1992, όπως ισχύει.
Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στη ΜΕΘ Παίδων,
απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των προϋποθέσεων
του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΝΝ απαιτείται και η συνδρομή των
προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.
Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν
συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), όπως ισχύει.
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----------.---------1255. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4795 της 16/17.4.2021 «Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση
και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α΄
62)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1

Σκοπός
ΜΕΡΟΣ Α’

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3

Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 4

Έννοια

Άρθρο 5

Δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 6

Διάρθρωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: αρμοδιότητες και
ρόλοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 7

Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου

Άρθρο 8

Επιτροπή Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Άρθρο 9

Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού
Ελέγχου

Άρθρο 10

Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 11

Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 12

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών

Άρθρο 13

Ετήσια Έκθεση με Γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 14

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 15

Στάδια έργων

Άρθρο 16

Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού
Ελέγχου

Άρθρο 17

Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας

Άρθρο 18

Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών

Άρθρο 19

Ορισμός εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 20

Εσωτερικοί ελεγκτές και απάτη

Άρθρο 21

Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 22

Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου
ΜΕΡΟΣ Β’

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 23

Σύμβουλος Ακεραιότητας
Συμβούλου Ακεραιότητας

Άρθρο 24

Αρμοδιότητες Συμβούλου Ακεραιότητας
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-Σύσταση

Αυτοτελούς

Γραφείου

Άρθρο 25

Υποχρεώσεις - Ευθύνες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Άρθρο 26

Σύσταση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας

Άρθρο 27

Πιστοποίηση Συμβούλων Ακεραιότητας

Άρθρο 28

Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 29

Υπηρεσιακή κατάσταση Συμβούλων Ακεραιότητας

Άρθρο 30

Συντονισμός Συμβούλων
Ακεραιότητας)

Ακεραιότητας

(Δίκτυο

Συμβούλων

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 31

Οργανόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τροποποίηση των παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4440/2016

Άρθρο 32

Ρυθμίσεις Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007

Άρθρο 33

Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Υπηρεσιακών Γραμματέων Τροποποίηση της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003

Άρθρο 34

Ρυθμίσεις για τη μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης
καθηκόντων ευθύνης - Επιλογή υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Ο.Τ.Α. α’
βαθμού σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης - Τροποποίηση
της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007
και της υποπερ. ββ’ της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν.
3584/2007

Άρθρο 35

Ρυθμίσεις για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του δημοσίου τομέα
και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 52 του ν. 4674/2020

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις για τη διενέργεια αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 7
του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016

Άρθρο 37

Αιρετοί υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές - Τροποποίηση της
παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010
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Άρθρο 38

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της
παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010

Άρθρο 39

Ρυθμίσεις αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία, την
απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τις πειθαρχικές ποινές και
την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης του Κώδικα Δημόσιων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 103, της παρ. 1 του άρθρου 107,
των παρ. 1 και 4 του άρθρου 109 και της παρ. 4 του άρθρου 140 του ν.
3528/2007

Άρθρο 40

Ρύθμιση αναφορικά με την αυτοδίκαιη θέση σε αργία του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007

Άρθρο 41

Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016

Άρθρο 42

Δημοτική Αστυνομία - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 278 του ν.
4555/2018

Άρθρο 43

Ρύθμιση αναφορικά με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Άρθρο 44

Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου
79 του ν. 4674/2020

Άρθρο 45

Σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα Τροποποίηση των άρθρων
12, 30, 40, 43, 51 και 63 του ν. 4765/2021

Άρθρο 46

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών
Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4674/2020

Άρθρο 47

Κινητικότητα σε ν.π.δ.δ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 48

Δικαίωμα υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού
ειδικότητας Μηχανικών

Άρθρο 49

Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

Άρθρο 50

Παράταση προθεσμίας αξιοποίησης δωρεών από τις Περιφερειακές
Ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου και τον Δήμο Κω της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

Άρθρο 51

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 52

Απαλλαγή από την υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Γ.Π. - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004

Άρθρο 53

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Ισραηλιτικών Κοινοτήτων

Άρθρο 54

Παράταση προθεσμίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
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Άρθρο 55

Οφειλές των επιχειρήσεων εκμίσθωσης οχημάτων προς τους Ο.Τ.Α. α’
βαθμού

Άρθρο 56

Διαγραφή μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς Ο.Τ.Α.

Άρθρο 57

Ανάθεση υπηρεσιών ταφής και ανακομιδής νεκρών - Τροποποίηση
του άρθρου 61 του ν. 3979/2011

Άρθρο 58

Χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε
τρίτεκνους - Τροποποίηση του άρθρου 202 του ν. 3463/2006

Άρθρο 59

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 60

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους
χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020

Άρθρο 61

Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Άρθρο 62

Παράταση ισχύος δυνατότητος προσαύξησης έως τριάντα τοις εκατό
(30%) του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια
ελέγχου και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας

Άρθρο 63

Άρση αργίας αιρετών σε περίπτωση άρσης των περιοριστικών όρων ή
της προσωρινής κράτησης μετά από αμετάκλητη παραπομπή για
κακούργημα - Τροποποίηση της παρ. του 1 άρθρου 236Α του ν.
3852/2010

Άρθρο 64

Υποχρεώσεις ελεγχόμενων προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 16Α του ν. 3023/2002

Άρθρο 65

Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων και των
περιφερειών αρμοδιότητας ίδρυσης ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακό
Οργανισμό Ο.Τ.Α. - Προσθήκη περ. κ’ στην παρ. 1 του άρθρου 72 και
περ. ιθ’ στην παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010

Άρθρο 66

Δυνατότητα επιλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης
και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων - Προσθήκη πέμπτου εδαφίου
στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010

Άρθρο 67

Εξαίρεση δημάρχων από την αναστολή άσκησης του λειτουργήματος
του δικηγόρου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
4194/2013

Άρθρο 68

Παροχή δυνατότητος κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων των Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθμού ή ν.π.δ.δ. αυτών, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, με
έγκριση του Περιφερειάρχη του Δημάρχου ή του αιρετού
μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του
άρθρου 23 του ν. 4674/2020
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Άρθρο 69

Αναπλήρωση προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης - Τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 70

Διορισμός μέλους ανεξάρτητης αρχής που διανύει ή διένυσε τη θητεία
του σε θέση υψηλότερης βαθμίδας για πλήρη θητεία - Τροποποίηση
του άρθρου 3 του ν. 3051/2002

Άρθρο 71

Τρόπος Επιλογής και Διορισμού Προϊσταμένων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού - Προσθήκη άρθρου 21Β στον ν. 3959/2011
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72

Ρυθμίσεις θεμάτων στελέχωσης υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής

Άρθρο 73

Συμμετοχή υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων
Επικοινωνίας στο Α.Υ.Σ. και το Α.Π.Υ.Σ. του Υπουργείου
Εξωτερικών

Άρθρο 74

Ρυθμίσεις
θεμάτων πυροσβεστικού
προσωπικού
εποχικής
απασχόλησης - Προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003

Άρθρο 75

Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 76

Διορισμός καλλιτεχνικού και αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή
Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2273/1994

Άρθρο 77

Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του
Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Άρθρο 78

Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης
ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16
του ν. 4708/2020
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

Άρθρο 80

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

Άρθρο 81

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’

Άρθρο 82

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’
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Άρθρο 83

Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 84

Έναρξη ισχύος

…
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
…
«Άρθρο 49
Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών
καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται
επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) που έχουν συσταθεί
αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή
έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη
από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία
υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο καθορισμός του μισθώματος του
χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτροπή της
παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συμβούλιο για
τα νομικά πρόσωπα.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων
που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
3. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης
κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι
οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο
λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως
την 30η.6.2021.».
Οι παρ. 1 και 3 αντικαταστάθηκαν και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου
στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 37 του ν. 4807/2021 (Α’ 96), κατωτ. αριθ.
1384.
…
Άρθρο 51
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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.6.2021, 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.
…
Άρθρο 53
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης Ισραηλιτικών Κοινοτήτων
Η θητεία των συλλογικών και των λοιπών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών
Κοινοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει κατά τον χρόνο που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, και εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των νέων οργάνων, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της μέχρι την
30ή.6.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η θητεία των οργάνων του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί για
χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Εκδόθηκε η υ.α. 72926/Θ1/2021 «Παράταση θητείας των συλλογικών και των
λοιπών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης,
Βόλου, Χαλκίδας και Τρικάλων» (Β’ 2664), κατωτ. αριθ. 1394.
Άρθρο 54
Παράταση προθεσμίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού - Τροποποίηση της
παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
(Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), ανωτ.
αριθ. 24Α και διαμορφώνεται η παρ. 6 εκ νέου στο σύνολό της)
…
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Άρθρο 59
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Δ.Ε.Υ.Α.
Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας για την κάλυψη των λειτουργικών τους
αναγκών 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 COVID-19 και πάντως όχι πέραν της
30ής.6.2021, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
μπορεί να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με
ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του
ποσού της ενίσχυσης. Η οικονομική ενίσχυση των Δ.Ε.Υ.Α. κατά το παρόν δεν
λογίζεται ως επιχορήγηση.
Άρθρο 60
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) - Τροποποίηση του άρθρου 65
του ν. 4688/2020
(Τροποποιούνται τα πρώτο, τέταρτο και έκτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.
4688/2020 (Α΄ 101), ανωτ. αριθ. 324, και διαμορφώνεται η παρ. 1 εκ νέου στο σύνολό
της)
Άρθρο 61
Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων
συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με τη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25)
Άρθρο 62
Παράταση ισχύος δυνατότητας προσαύξησης έως τριάντα τοις εκατό (30%) του
αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των δήμων ή
περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου και του προσωπικού της
δημοτικής αστυνομίας
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’
214), ανωτ. αριθ. 872)
…
Άρθρο 66
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Δυνατότητα επιλογής συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και με τη
χρήση ηλεκτρονικών μέσων - Προσθήκη πέμπτου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου
77 του ν. 3852/2010
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθενται δύο
εδάφια, ως εξής:
«Η μυστική ψηφοφορία επιλογής του συμπαραστάτη του δημότη και της
επιχείρησης δύναται να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του ειδικού
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της
ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο
Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.). Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται
κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου της
διαδικασίας».
…
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
…
Άρθρο 75
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η παρ. 10 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Συστήνεται θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου,
με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η επιλογή και τοποθέτηση του Ειδικού
Γραμματέα γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τον Ειδικό Γραμματέα επικουρεί στο έργο του
ιδιαίτερο γραφείο, εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 45 έως 48, όπως ισχύουν
για τους Ειδικούς Γραμματείς.».
2. Ως προς το μισθολογικό καθεστώς του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού
Τυπογραφείου και των συνεργατών που στελεχώνουν το ιδιαίτερο γραφείο του,
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) που ισχύουν
αντιστοίχως για τους Ειδικούς Γραμματείς και τα ιδιαίτερα γραφεία τους.
3. Η παρ. 3Α του άρθρου 1 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) ως προς τις θέσεις
συνεργατών του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου καταργείται.
…
Άρθρο 78
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Παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής
πολιτιστικών εκδηλώσεων - Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4708/2020
(Αντικαθίστανται το πρώτο εδ. και οι περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4708/2020 (Α΄ 140), ανωτ. αριθ. 547 και διαμορφώνεται το άρθρο 16 εκ νέου στο
σύνολό του)
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------

420

