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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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1611. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 της
15/16.10.2021 «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)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48),
β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα
εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54),
γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και
λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 166),
δ) του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134),
ε) του άρθρου πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021
τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από
6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ”Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος“ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110),
στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98),
ζ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 147/2017
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 92), 18/2018
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), 134/2017
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
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4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7 και Α΄ 158
διορθώσεις σφαλμάτων), 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161), 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Α΄ 180), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις
σφαλμάτων), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155), 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 2), 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142) και 68/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
θ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Κυριάκο Πιερρακάκη» (Β΄ 2902),
ι) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805),
ια) της υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185),
ιβ) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607),
ιγ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33),
ιδ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33),
ιε) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053),
ιστ) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β΄ 35),
ιζ) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996),
ιη) της υπ’ αρ. 317/22.9.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 4383) και
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ιθ) της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 3788).
2. Την υπ’ αρ. 37195/29.6.2020 Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που αφορά σε «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα, σε
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) /
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2ΥΤ6).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική
παρουσία»
(Β΄ 2192),
όπως
τροποποιήθηκε
με
τις
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β΄ 2372), Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β΄ 2891),
Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/ 30.7.2021 (Β΄ 3493) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 54114/6.9.2021 (Β΄ 4084)
κοινές υπουργικές αποφάσεις.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «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), όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικράτειας «Λειτουργία των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β΄ 4406), όπως
εκάστοτε ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «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), όπως εκάστοτε ισχύει.
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7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/14.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β΄ 4247), πως εκάστοτε ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/8.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του
Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
(Β΄ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει.
9. Τις από 31.3.2021, 5.5.2021, 7.5.2021, 14.5.2021, 23.6.2021, 22.7.2021, 8.9.2021
και 29.9.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας.
10. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.64231/15.10.2021 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.
11. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19 για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19:
α) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, ή με πρακτική άσκηση,
β) στους καταρτιζόμενους / μαθητευόμενους / σπουδαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δομών και τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή
μαθητεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα,
γ) στους ωφελούμενους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.),
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, προκειμένου να
παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους
σύμβαση τόπο εργασίας.
«2. Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης όσοι υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, αλλά:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό
για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή
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β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό
για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό
COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και δεν έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης,
ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο
ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Η απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων γίνεται, κατά περίπτωση, με την επίδειξη
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4806/2021 (Α’ 95), με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον
κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του
άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών
Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.».
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και
Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών
και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τουρισμού Επικρατείας - Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Δ1α/Γ.Π.οικ.69459 της
5/5.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15.10.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “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)» (Β’ 5165) Με την δε παρ. 4 του άρθρου μόνου της ίδιας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από την 6η.11.2021.»
3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται:
α) στο προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «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),
β) στους ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής
της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 55570/14.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 4247),
γ) σε πάσης φύσεως απασχολούμενους, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες
ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021
(Α΄ 48), και
δ) σε όσους εργαζομένους / υπαλλήλους υποχρεούνται σε εμβολιασμό σύμφωνα με
το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) και δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση
εμβολιασμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄ 3794).
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«Άρθρο 2
Υποχρεωτική έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 - Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τα πρόσωπα του άρθρου 1,
προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο
στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.
2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι
αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του
ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του εργαζομένου,
υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή
σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.
3. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης της παρ. 1 διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2)
φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων
νόσησης τουλάχιστον δύο (2) ημερών, άλλως σαράντα οκτώ (48) ωρών. Σε περίπτωση
που τα πρόσωπα του άρθρου 1 καλούνται να παραστούν εκτάκτως στον χώρο εργασίας,
ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.
4. Ειδικά, ως προς τη συχνότητα και τον χρόνο εκπλήρωσης της υποχρέωσης
διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από το εκπαιδευτικό και διδακτικό
προσωπικό των ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, πλην
της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού [Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης του ν. 1158/1981 (Α’ 127), του π.δ.
370/1983 (Α’ 130) και του π.δ. 336/1989 (Α’ 156), Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές
Χορού του ν. 1158/1981, του π.δ. 372/1983 (Α’ 131) και του π.δ. 598/1985 (Α’ 212),
Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του από 11.10.1957 β.δ. (Α’ 229) και του β.δ.
16/1966 (Α’ 7), Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού του π.δ. 457/1983 (Α’ 174)],
εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 4187).
5. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα ή δύο (2) ημέρες την
εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο μία (1) ημέρα,
υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, υπό τους ίδιους όρους,
μία (1) φορά την εβδομάδα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση
στον χώρο εργασίας.
6. [Καταργείται].
7. Στους διαγνωστικούς ελέγχους του παρόντος δεν προσμετρώνται οι διαγνωστικοί
έλεγχοι που διενεργούνται, ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση
του εργαζόμενου.».
Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και
Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Υποδομών
και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τουρισμού Επικρατείας - Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Δ1α/Γ.Π.οικ.69459 της
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5/5.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15.10.2021
κοινής υπουργικής απόφασης “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)» (Β’ 5165). Με την παρ. 3 του άρθρου μόνου της ίδιας άνω
απ. ορίστηκε ότι: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο πρώτος εκ των δύο
υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει,
δύναται να διενεργηθεί το αργότερο έως και την 8η.11.2021.» Με την παρ.4 του
άρθρου μόνου της ίδιας απ. ορίστηκε ότι: « Η παρούσα ισχύει από την
6η.11.2021.».
Άρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση έναντι αντιτίμου διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 λόγω μη δυνατότητας
εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους
1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι
αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, κατά την έννοια του άρθρου 2, εφόσον συντρέχει
ιατρικός λόγος για μη εμβολιασμό, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει, και υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2. Οι αποφάσεις απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού εκδίδονται από τις
κατά τόπο αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, κατόπιν αίτησης του
εργαζόμενου που διαβιβάζεται σε αυτές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ίδιας
απόφασης. Οι αιτήσεις, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 6 του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π. οικ.50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης,
διαβιβάζονται αυθημερόν από τον εργοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στις
κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβασή τους. Οι αποφάσεις των
κατά τόπον αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες αναφέρονται μόνο τα
αναγκαία προσωπικά δεδομένα, κοινοποιούνται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο
στους εργαζόμενους που υπέβαλαν την αίτηση όσο και στους εργοδότες ή νόμιμους
εκπροσώπους που διαβίβασαν την αίτηση. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από τον
εμβολιασμό κατά τα ανωτέρω με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας υγειονομικής
επιτροπής, από την ημερομηνία εξαίρεσης και εφεξής υπόκεινται σε υποχρεωτικό
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ο οποίος αποκλειστικά για
τα πρόσωπα αυτά, δύναται να διενεργείται δωρεάν σε δημόσιες δομές.
3. Οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης ή δεν
συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, δεν διαβιβάζονται από τον
εργοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές
επιτροπές και οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις απαλλαγής
ενημερώνονται ότι οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. Από το χρονικό
σημείο κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της αίτησης απαλλαγής ως
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απαράδεκτης, ο αιτών υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 έναντι αντιτίμου και με επιβάρυνσή του, σύμφωνα με το άρθρο 2.
4. Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται στα πρόσωπα της παρ. 1
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών για την υποβολή των αιτήσεων
απαλλαγής από την υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου, λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για
ιατρικούς λόγους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας εργαζομένου κατά τη δημοσίευση
της παρούσας ή σε περίπτωση νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων, η αποκλειστική
προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών αρχίζει από την επάνοδό τους στην
εργασία ή από την έναρξη παροχής της εργασίας τους, αντίστοιχα. Κατά το χρονικό
διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απαλλαγής και κατά το
χρονικό διάστημα της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή,
τα πρόσωπα της παρ. 1 υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, σύμφωνα με το άρθρο
2.
Άρθρο 4
Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης
της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19, Διαλειτουργικότητα
πληροφοριακών συστημάτων
1. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), ή
οι ιδιωτικές κλινικές ή τα φαρμακεία ή οι ιδιώτες ιατροί ή οι δημόσιες δομές, όπου
κατά περίπτωση διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 (PCR, rapid test) σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, υποχρεούνται να
καταχωρίζουν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 που τηρεί η ανώνυμη
εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον
διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του διαγνωστικού
ελέγχου και το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του
ελέγχου, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, το είδος
του ελέγχου και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).
2. Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
και με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
προκειμένου να διαμορφωθεί το ιστορικό εμβολιασθέντων και νοσησάντων
εργαζομένων, καθώς και το ιστορικό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19 των εργαζόμενων του άρθρου 1.
3. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω ιστορικό, μέσω του ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να προβαίνει σε έλεγχο και οριστικοποίησή του, με την
υποβολή, μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με
τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης
υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό
έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19», σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
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4. Στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 εμφανίζονται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία
των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα
της εβδομάδας αναφοράς. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο:
α) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που
υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,
β) τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας ενός (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση,
διαγνωστικών ελέγχων, εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την εβδομάδα αναφοράς, και
γ) εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού
διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω
καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που
διενήργησε τον έλεγχο, για έναν (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικούς
ελέγχους και εξ αυτού του λόγου ο εργαζόμενος έχει επιδείξει βεβαίωση αρνητικού
αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, κατά την
εβδομάδα αναφοράς.
Λόγο δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 συνιστούν:
α) Η παροχή της εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας,
β) η απουσία με άδεια μετ’ αποδοχών, ή με άδεια ασθένειας ή με οποιαδήποτε άλλη
άδεια, και
γ) η κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας.
5. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 υποβάλλεται ως εξής:
α) Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς,
β) οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για
την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.
Άρθρο 5
Διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, είναι αρνητικό, εκδίδεται
από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού
COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η
καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήργησε τον διαγνωστικό
έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η βεβαίωση αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο
για την προσέλευση του εργαζόμενου στον τόπο εργασίας. Ο εργαζόμενος επιδεικνύει
την αρνητική βεβαίωση του διαγνωστικού ελέγχου κατά την είσοδό του στον χώρο
εργασίας στον εργοδότη, ή στον υπεύθυνο που ορίζεται από τον εργοδότη για τον
έλεγχο των βεβαιώσεων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση εγκαίρως,
εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον
ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο εργαζόμενος επιδεικνύει με κάθε
πρόσφορο τρόπο.
2. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, είναι θετικό, ο
εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον εργοδότη, τίθεται σε κατ’ οίκον
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περιορισμό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177). Για την απόδειξη
της νόσησης, εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού
ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της
βεβαίωσης είναι η καταχώριση του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό
που διενήργησε τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4, και η πάροδος τριάντα (30)
ημερών από τη θετική διάγνωση. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση
εγκαίρως, εναλλακτικά, εκδίδεται βεβαίωση θετικού αποτελέσματος, από τον φορέα
που διενήργησε τον έλεγχο, την οποία ο εργαζόμενος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο
τρόπο.
3. Η απόδειξη / επιβεβαίωση των ανωτέρω στοιχείων γίνεται, κατά περίπτωση, με την
επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος ή Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) με πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στο
αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή
μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή
ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.
4. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από
την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 23
έως 29 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 από τα υπόχρεα πρόσωπα
1. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της
παρούσας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους
διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν
πενήντα (150) ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε
περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Η
παράβαση διαπιστώνεται και το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του προϊστάμενου του
κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), κατόπιν άντλησης του τελικού αρχείου παραβατών
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως
«τελικό αρχείο παραβατών» νοείται το εβδομαδιαίο αρχείο των εργαζομένων που είναι
υπόχρεοι σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 1 και το άρθρο 2, δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, δεν εμπίπτουν στις περ. β) και γ) του πρώτου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 4 και δεν έχουν διενεργήσει τον υποχρεωτικό
διαγνωστικό έλεγχο. Η πράξη αυτή κοινοποιείται στον παραβάτη εργαζόμενο με κάθε
πρόσφορο τρόπο στην κατοικία του ή στο χώρο εργασίας του, σύμφωνα με τις
διατάξεις για τις επιδόσεις του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45)
και του άρθρου 27 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση του προστίμου, ο εργαζόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις
αντιρρήσεις του, με ένσταση στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.. Η ένσταση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που
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αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της πράξης επιβολής προστίμου και εξετάζεται
εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της από τον προϊστάμενο
του ως άνω αρμόδιου Τμήματος. Εφόσον οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, η πράξη
επιβολής προστίμου ανακαλείται. Το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης επιβολής
προστίμου από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με αποστολή στη Δ.Ο.Υ κατοικίας
του παραβάτη του νόμιμου τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), και εντάσσεται ως έσοδο στον Αναλυτικό
λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
2. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία
στον τόπο παροχής της εργασίας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 5.
3. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους εργαζόμενούς
του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη
εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 και 5 και στην παρ. 1 του
παρόντος.
4. Oι διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλονται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για
τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή των σχετικών
κυρώσεων στους εργοδότες, στο χώρο των οποίων παρέχεται η εργασία, είναι οι εξής:
α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από
την παρ. 2, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά
εργαζόμενο, ενώ έχει καταχωρηθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,
β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των εργοδοτών που απορρέουν από
την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,
γ) σε περίπτωση μη υποβολής από τον εργοδότη της σχετικής δήλωσης, κατά τα
οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ,
δ) σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 4 από τον
εργοδότη, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
5. Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής
ελέγχου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/8.10.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4674), όπως εκάστοτε
ισχύει, χωρίς να θίγονται τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, εντάσσονται ως
δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων
1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
6. Εξαιρούνται από την επιβολή της κύρωσης της παρ. 1 του παρόντος, σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας ως προς την υποχρεωτική
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19:
α) Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό που απασχολείται σε
ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, πλην της
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού· σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προσωπικού της παρούσας
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περίπτωσης με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται αναλόγως τα
άρθρα 3 και 12, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 4187)·
β) οι καταρτιζόμενοι / μαθητευόμενοι / σπουδαστές δημόσιων ή ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δομών και οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία
σε
ιδιωτικούς
φορείς·
σε
περίπτωση
μη
συμμόρφωσης
των
καταρτιζόμενων/μαθητευόμενων / σπουδαστών και φοιτητών που διεξάγουν πρακτική
άσκηση ή μαθητεία σε ιδιωτικούς φορείς, καθίσταται μη δυνατή η συμμετοχή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας και ο ιδιωτικός
φορέας υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
Άρθρο 7
Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου νόησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων
1. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα του διαγνωστικού
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δύνανται να πραγματοποιούνται
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των εγγραφών στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις αντίστοιχες εγγραφές στα πληροφοριακά
συστήματα και μητρώα των παρ. 2 και 3.
2. Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» δύναται να διαλειτουργεί για τον σκοπό αυτό με το Εθνικό
Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό Μητρώο
Ασθενών από COVID-19 που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184). Η «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» διαβιβάζει, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και
διεπαφής με web service με τα ανωτέρω μητρώα, τα σχετικά στοιχεία των εργαζομένων
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
3. Τα ανωτέρω διαβιβαζόμενα δεδομένα, τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
αποκλειστικά με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας
διαγνωστικού ελέγχου.
Άρθρο 8
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ
ΑΕ» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπεύθυνου
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Επεξεργασίας κατά τη διαβίβαση των αναγκαίων δεδομένων από τα μητρώα που τηρεί.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας,
περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και
αφορούν στα πρόσωπα που εμπίπτουν σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας.
3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα
ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία
γέννησης, ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στ) Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ζ) προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.), η) Προσωρινός
Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), θ)
αποτέλεσμα κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης, ι) τύπος διαγνωστικού ελέγχου και
ια) ημερομηνία διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.
4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της
υποχρεωτικής διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID19 και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
5. Ο χρόνος τήρησης των σχετικών στοιχείων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» δεν υπερβαίνει τις
τριάντα (30) ημέρες.
Άρθρο 9
Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, για τη διενέργεια
ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
Άρθρο 10
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 του άρθρου 2 διενεργείται οποτεδήποτε εντός
της εργάσιμης εβδομάδας κάθε εργαζομένου, χωρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή
συνέπεια.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «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),
όπως
τροποποιήθηκε
με
τις
υπό
στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β΄ 2372), Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β΄2891), Δ1α/
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Γ.Π.οικ.48485/30.7.2021 (Β΄ 3493) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 54114/ 6.9.2021 (Β΄ 4084)
κοινές υπουργικές αποφάσεις.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1612. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 515/283379 της 12/18.10.2021 «Παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) και 138/102859/14-042020 (Β’ 1622) αποφάσεων του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 4806)
----------.---------1613. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4843 της 20/20.10.2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2018 “σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση”, προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018
σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το
Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της
4ης Μαρτίου 2019, “για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής
θέρμανσης και ψύξης” και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον
κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 193)

…
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 81
Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
33

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.10.2021 έως και την 31η.12.2021, στα πλοία
υπό ελληνική σημαία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής
σύνθεσης των παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. Β3 του ως άνω όρου 8.
2. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην παρ. 1 δύναται να παρατείνεται, με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από το πέρας του χρονικού διαστήματος της
παρ. 1, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος έξαρσης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.
Εκδόθηκε η απ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ.
2241.2/94322/2021 της 24/31.12.2021 «Παράταση της περιόδου εφαρμογής του
άρθρου 81 του ν. 4843/2021 (Α΄ 193), για την οργανική σύνθεση πλοίων του
άρθρου 13 του ν.δ. 2687/ 1953» (Β΄ 6500), με το άρθρο 1 της οποίας ορίστηκε ότι:
«Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4843/2021
(Α΄ 193), για την οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄
317), παρατείνεται από 01.01.2022 έως την 31.03.2022.»
…
Άρθρο 83
Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL &
GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» - Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της
περ. α΄ του άρθρου 40 του ν. 4801/2021
(Τροποποιείται το πρώτο εδ. της περ. α΄ του άρθρου 40 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83), ανωτ.
αριθ. 1335, ώστε η ρύθμιση να καταλαμβάνει και δάνεια με διεθνή χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και η περ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
…
Άρθρο 86
Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση
της διαγωνιστικής διαδικασίας - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του
ν. 4664/2020
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32), περί της
λήξης της ειδικής διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ», σε
περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως
λογιστική αξία) εντός δώδεκα (12) μηνών, τροποποιείται, ώστε να παραταθεί η
προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας,
και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως
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λογιστική αξία) εντός δεκαπέντε (15) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας
επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται
ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης
της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν
εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή
διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη
διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει
συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε
πτωχευτική ανάκληση.»
2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της
παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1, αρχίζει
από την 7η.10.2021.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 90
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
διατάξεις του.
2. α) Η περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 32 τίθεται σε ισχύ σε έξι (6) μήνες από τη
δημοσίευση του παρόντος.
β) Η ισχύς των άρθρων 44, 45, 46 και 47 εκκινεί από τη 10η.9.2021.
----------.----------

1614. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65630 της 21/21.10.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 4883)
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
67369/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5019), κατωτ. αριθ. 1627, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου)
----------.----------
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1615. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 6579 της 11/22.10.2021 «Οικονομική ενίσχυση στην
εταιρεία με την επωνυμία “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” σύμφωνα με το
άρθρο δεύτερο του ν. 4810/2021» (Β’ 4905), (Διορθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ B’
5377/19.11.2021)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
γ. Του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021» (Α’ 251).
δ. Του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 «Οικονομική αποκατάσταση
παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID 19 για το έτος 2020» (Α’ 107).
2. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων:
α. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
β. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
γ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α’ 151).
δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ. Του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
η. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
3. Τη διάταξη της απόφασης του Πρωθυπουργού υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
4. Την υπ’ αρ. 278086/11 -10-2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
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5. Το γεγονός ότι με την υπογραφή της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική
δαπάνη ποσού εκατόν δέκα εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (110.020.000,00) ευρώ, το
οποίο επιμερίζεται σε:
α. Δαπάνη άμεσης επιχορήγησης ποσού έως τριάντα ενός εκατομμυρίων
πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ
(31.595.964,00) για το έτος 2021, το οποίο θα καταβληθεί από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2310889001 του Ειδικού Φορέα
1039-203-0000000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με μεταφορά
πιστώσεων από τον Α.Λ.Ε. 2910601058 του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα
1023-711-0000000 του Υπουργείου Οικονομικών και,
β. Δαπάνη ποσού έως εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων τριάντα έξι (78.424.036,00) ευρώ, η χορήγηση του οποίου διενεργείται από
τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, δια συμψηφισμού υποχρεώσεων
καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση
Ανάπτυξης του Νέου Αεροδρομίου Αθήνας, που κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α’
202).
6. Την από 31 Ιουλίου 1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) που κυρώθηκε
με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202).
7. Την από 24 Ιανουαρίου 2019 Σύμβαση Παράτασης της ΣΑΑ που κυρώθηκε με τον
ν. 4594/2019 (Α’ 29).
8. Την υπό στοιχεία C(2021)62052/22.07.2021 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην υπόθεση SA.62052(2021/N) αναφορικά με τη χορήγηση κρατικής
ενίσχυσης ύψους 110.020.000,00 ευρώ στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Α.Ε.
9. Την ανάγκη παροχής οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών Α.Ε.».
10. Την ανάγκη καθορισμού των αρμοδίων υπηρεσιών και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου δεύτερου
του ν. 4810/2021 (Α’ 107) στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδιες Υπηρεσίες
1. Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» υποβάλλει τον πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών, στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και
στην Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Η «Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης» της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, θα διενεργήσει τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των ως άνω
δικαιολογητικών. Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα το κοινοποιήσει στους
εμπλεκόμενους με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης φορείς, όπως στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, στη Μονάδα
Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Οικονομικών και στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Α.Ε.».
3. Η «Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, θα μεριμνήσει για τον έλεγχο
και εκκαθάριση της δαπάνης που αφορά στην άμεση επιχορήγηση έως του ποσού των
τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα
τεσσάρων (31.595.964,00) ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει την νομιμότητα και
κανονικότητα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
Εν συνεχεία θα εκδώσει χρηματικό ένταλμα και θα καταβάλει το ποσό της δαπάνης
στο δικαιούχο αυτής.
4. Η «Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» του Υπουργείου Οικονομικών, θα καταβάλει την
οικονομική ενίσχυση έως του ποσού των εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξι (78.424.036,00) ευρώ τα έτη 2020, 2021 και
2022, διά συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοιβής για την χορήγηση
δικαιωμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου
(ΣΑΑ), όπως έχει κυρωθεί με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202), αναλυόμενη ως ακολούθως:
α. Έως σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες και τριάντα
έξι (48.424.036) ευρώ καταβλητέα το έτος 2020,
β. έως δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ καταβλητέα το 2021 και,
γ. έως δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ καταβλητέα το 2022.
δ. Ο συμψηφισμός τόσο ανά έτος, όσο και στο σύνολο, δεν δύναται να υπερβαίνει τα
ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι η καταβλητέα
αμοιβή είναι μεγαλύτερη για κάποιο εκ των ανωτέρω ετών, τότε η εταιρεία «Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» υποχρεούται στην καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού
για το αντίστοιχο έτος.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης
1. Για την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και την καταβολή της άμεσης
επιχορήγησης έως του ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (31.595.964,00) ευρώ, η εταιρεία
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» θα υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Αίτηση Χορήγησης της
Οικονομικής Ενίσχυσης, την οποία θα κοινοποιήσει αρμοδίως, στη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην
Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών. Η υπόψη Αίτηση θα συνοδεύεται από τα
ακόλουθα έγγραφα:
Α. Οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημιάς που υπέστη η
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» στη χρονική περίοδο αναφοράς της
ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση 0(2021)62052/22.07.2021 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
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4810/2021. Σε περίπτωση που από την εν λόγω οικονομοτεχνική έκθεση προκύπτει ότι
το ύψος της ζημίας υπολείπεται του ποσού των εκατόν δέκα εκατομμυρίων είκοσι
χιλιάδων ευρώ (110.020.000,00€), τότε χορηγείται το ποσό αυτό που αναγράφεται
στην οικονομοτεχνική έκθεση.
β. Έγγραφη Δήλωση παραίτησης της εταιρείας, νομίμως εκπροσωπούμενης, από
οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο αναφοράς της
οικονομικής ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση
0(2021)62052/22.07.2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξαιτίας ενεργειών
οποιουδήποτε οργάνου του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου οργάνου του δημοσίου
τομέα που λειτουργεί ως φορέας δημόσιας εξουσίας που σχετίζονται με την επιβολή
περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για την ανάσχεση εξάπλωσης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
2. Για την πληρότητα της εκκαθάρισης, με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδονται:
α. Απόφαση του αρμοδίου Διατάκτη για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης.
β. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης, σε τρία (3) αντίγραφα, που υπογράφεται από τον
αρμόδιο Διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη:
(1) Τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού προσώπου (Επωνυμία - τίτλος, Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου [Α.Φ.Μ.], αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ,
ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.),
(2) Πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο.
3. Για τη διενέργεια συμψηφισμού έως του ποσού των εβδομήντα οκτώ
εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξι (78.424.036,00)
ευρώ, η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» θα υποβάλει, αρμοδίως, τα
δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στη Μονάδα
Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1616. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18668/Α321 της 22/22.10.2021 «Ορισμός προθεσμίας υποβολής
αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου» (Β’ 4916)
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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 εδαφίου 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. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 131).
5. 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).
6. Του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).
7. Του άρθρου 25 του ν. 4579 /2018 (Α΄ 201).
8. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.
Π. «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από
τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου
2018» (Α΄ 138), που κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α΄ 196), όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α΄ 141).
9. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 «Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική
Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και
των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001
και άλλες διατάξεις.» (Α΄65).
10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), καθώς
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 8706/ Α325/3.8.2018
(Β’ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης.
11. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).
12. 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), καθώς και του π.δ.
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46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών” (Α΄ 151)» (Α΄ 119).
13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και της υπό στοιχεία
Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).
14. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών , Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄155).
15. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β΄4346).
16. Του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187,
26-6-2014, ρ. 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).
17. Του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193,
1.7.2014, ρ. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).
18. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L
369, 24.12.2014, ρ. 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 αυτού.
19. Της παρ. Ι του άρθρου 1 του Κανονισμού 651/2014, της παρ. Ι του άρθρου 1 του
Κανονισμού 702/2014 και της παρ. Ι του άρθρου 1 του Κανονισμού 1388/2014,
σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».
20. 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).
21. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών για τη σύσταση τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (Β΄ 3019).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 8706 /Α325/3.8.2018 κοινή υπουργική απόφαση
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3255).
2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / 8041/Α321/24.07.2019 υπουργική απόφαση
«Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3149)
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3. Το άρθρο 2γ του ν. 4626/2019 Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων
για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου
2018» (Α΄ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και
άλλες διατάξεις. (Α΄ 141).
4. Το άρθρο 137 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)
5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9465/Α321/8.10.2020 υπουργική απόφαση
«Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 4527).
Και επειδή
- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία είχε παραταθεί
σύμφωνα με το άρθρο 2γ του ν. 4626/2019, έληξε στις 10.08.2020.
- Σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 4714/2020 δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της
Περιφέρειας Πελοποννήσου
- Εφαρμόζοντας το προαναφερόμενο άρθρο ορίστηκε νέα προθεσμία υποβολής
αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, η οποία και έληξε στις 14.10.2021.
- Εκκρεμεί η διευθέτηση θεμάτων σχετικά με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, τη
δασική νομοθεσία κ.λπ.
- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των
βλαβέντων κτηρίων.
- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορονοϊού,
δημιούργησαν δυσκολίες στους πληγέντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποκατάσταση
των κτηρίων τους.
- Στις περιπτώσεις κτηρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις, κτηρίων 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
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δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, καθώς και στην παραγωγή,
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και τις υδατοκαλλιέργειας, το
σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του
γεγονότος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 30 του Κανονισμού 702/2014 και την
παρ. 4 του άρθρου 44 του Κανονισμού 1388/2014, αποφασίζουμε:
1. Ορίζεται προθεσμία, ενός (1) έτους (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της
παρούσας σε ΦΕΚ), για υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου
Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων,
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κτηρίων, τα οποία δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις,
εκτός αν για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία βάσει των
ισχυουσών αποφάσεων.
2. Ορίζεται προθεσμία αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 23η Ιουλίου 2022, για υποβολή αιτήσεων για
έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση
Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από
τους ιδιοκτήτες πληγέντων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κτηρίων που
ανήκουν σε επιχειρήσεις. Για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ), ισχύουν
οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρ. 3.7 της με υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.κ.ε./8706/Α325/3.8.2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής απόφασης.
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.
----------.---------1617. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 της 22/24.10.2021 «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, 25 Οκτωβρίου 2021
και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4919)
Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 9 της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
69136/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για
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το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 5138), κατωτ. αριθ. 1635.
----------.---------1618. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18669/Α321 της 22/26.10.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο
της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων» (Β’ 4943)
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 εδαφίου 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. Του 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) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
6. 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), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που
έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/ Α325/7.10.2020 κοινή
υπουργική απόφαση(Β’ 4432).
7. 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 φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
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στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
8. 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), καθώς και του
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών (Α’ 151)» (Α’ 119).
9. 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).
10. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).
12. Του Κανονισμού (ΕΕ) 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).
13. Του Κανονισμού (ΕΕ) 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).
14. Του Κανονισμού (ΕΕ) 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).
15. 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».
16. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 7.10.2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της
17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.»
(Β’ 4432).
2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10507/A321/ 9.10.2020 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης
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στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή
κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και
19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4485).
Και επειδή:
- Με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 7.10.2020 κοινή υπουργική
απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της
17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Άδειας Επισκευής και
χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού
Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή, η οποία έληξε στις 7
Οκτωβρίου 2021.
- Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 παρ. 2.2)
δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων ως δύο (2) έτη.
- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού,
δημιούργησαν δυσκολίες στους πληγέντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποκατάσταση
των κτιρίων τους.
- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των
βλαβέντων κτιρίων, αποφασίζουμε:
Ορίζεται νέα προθεσμία έως την 7η Οκτωβρίου 2022 (αρχής γενομένης από τη
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), εντός της οποίας,
εφόσον άλλως δεν ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, για την
αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων τους από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο
της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής
συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτιρίου.
Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών
χορήγησής της.
----------.----------
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1619. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18670/Α321 της 22/26.10.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018,
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4943)
----------.---------1620. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1710/293416 της 21/26.10.2021 «10η Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 593/37447/ 31-3-2017 απόφασης “Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία
ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020” (Β’ 1190)» (Β’ 4957)
Για προηγούμενες τροποποιήσεις της ίδιας τροποποιούμενης υ.α., βλ. σχόλιο
κάτω από τον τίτλο της υ.α. 606/133751 της 25.5/2.6.2020 «7η τροποποίηση της
υπ΄ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2
“Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190)» (Β΄ 2096), ανωτ. αριθ. 362.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) 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), όπως η παρ. 2
του άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
β) της παρ. 4 του άρθρου 14 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),
γ) 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),

47

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 138),
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ) της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190),
η) της υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε.
θ) της υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία
ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’ 1190), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αρ. 2220/108492/16-10-2017 (Β’ 3668), 979/35486/07-03- 2018 (Β’ 866),
1862/104375/25-07- 2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’ 4807),
1501/229370/16-09-2019 (Β’ 3760), 1654/283199/05- 11-2019 (Β’ 4063),
606/133751/25-05-2020 (Β’ 2096), 1902/339237/03-12-2020 (Β’ 5438) και
762/114966/26- 04-2021 (Β’ 1760) όμοιες.
2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) Του Καν. (EE) 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 (ΕΓΤΑΑ) 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 καν. (ΕΚ) 1083/2006 (ΕL L 347/320), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 272 του Καν. Ε.Ε. Ευρατόμ) 2018/1046/193’του ΕΚΣ.
β) Του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ
και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ΕL L 350 και
ισχύει. γ) του Καν. (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 καν.
(ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005
και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕL L 347/549), όπως ισχύει κάθε φορά.
δ) Του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
ε) Του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο
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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 (ΕL L 181/48).
στ) Του Καν. (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 για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L187/1), όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084
(ΕL L 156/1) .
ζ) Του Καν. (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. (ΕL L 193/1),
όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1).
η) Του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕL L 227/1).
θ) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18).
ι) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και
την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69).
ια) Της C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, για
την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το
ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ) Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2020/532 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, ELL 119 και ιδιαίτερα του άρθρου 6.
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI
2014GR06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Το υπ’ αρ. 2505/07-10-2021 (υπ’ αρ. εισ. 1610/ 278964/08-10-2021) έγγραφο της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.
5. Το υπ’ αρ. 59206/13-10-2021 (υπ΄ αρ. εισ. 1638/ 284373/13-10-2021) έγγραφο
της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
6. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
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7. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄ 83).
8. 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 Επικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄
256).
9. Τις συνέπειες της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης
έκτακτων μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση,
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η
απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία της υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων.
10. Η υποχρέωση ελέγχου προς αποφυγή διπλής χρηματοδότησης των ενισχυόμενων,
από το Υπομέτρο 4.2, δαπανών από άλλα ενωσιακά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση για τον καθορισμό των
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη
μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’ 1190), όπως
ισχύει με τις υπ’ αρ. 2220/108492/16-10-2017 (Β’ 3668), 979/35486/ 07-03-2018
(Β’ 866) 1862/104375/25-07-2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β’ 4807),
1501/229370/
16-09-2019
(Β’ 3760),1654/283199/05-11-2019
(Β’ 4063),
606/133751/25-5-2020
(Β’ 2096),
1902/339237/3-12-2020
(Β’ 5438)
και
762/114966/26-04-2021 (Β’ 1760) όμοιες ως εξής:
Άρθρο 1
Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1γ του άρθρου 14 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης
ένταξης πράξης του επενδυτικού σχεδίου υποβάλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης
πληρωμής. Για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν στις δράσεις του υπομέτρου 4.2
του ΠΑΑ 2014-2020 το έτος 2019 που έχουν ήδη εγκεκριμένη 6μηνη παράταση
(σύμφωνα με την υπ’ αρ. 606/133751/25.05.2020 (Β’2020) 7η τροποποίηση της ΥΑ)
και το έτος 2020, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των
δικαιούχων μέσω του ΠΣΚΕ, παρατείνεται από τις 31/10/2021 στις 31/01/2022.».
Άρθρο 2
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Στο άρθρο 19, «Παράρτημα» της παρούσας, «Υπόδειγμα 2 - Πρακτικό Επιτόπιας
Επίσκεψης Αίτησης Πληρωμής Υπομέτρου 4.2», αντικαθίσταται ως εξής:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

4.2

ΔΡΑΣΗ

4.2….

ΑΡ. ΦΑΚ. ΠΡΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΣΚΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΙΒΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Επιλέξιμος
προϋπολογισμός
Δημόσια Ενίσχυση
Συμμετοχή Δικαιούχου
Ανάλυση συμμετοχής
δικαιούχου
Ίδια κεφάλαια
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ΠΟΣΟΣΤΟ %

Δανειακά κεφάλαια

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ
Α

Β

Γ

Δ

ΜΕΡΙΚΗ
ΤΕΛΙΚΗ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων (ΕπΠα) του Υπομέτρου 4.2 της Δράσης
4.2.1/4.2.2 για την Περιφέρεια……………………………../Περιφερειακή ενότητα
………………………………,
η
οποία
συστάθηκε
με
την
…………………………………… απόφαση του Περιφερειάρχη, όπως τροποποιήθηκε
με τις …… και ισχύει, είναι επιφορτισμένη με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στην
υπ’ 593/37447/31.03.2017/1190’, απόφαση ΥπΑΑΤ περί πλαισίου λειτουργίας και
εφαρμογής του ΥΜ4.2 του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει.
Στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων και για την με τα ανωτέρω στοιχεία πράξη
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, η ΕΠαΠ διενήργησε επιτόπια επίσκεψη για τον έλεγχο της
αίτησης πληρωμής κατά την ……………………………… (ημερομηνία) στην
τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης, και λαμβάνοντας υπόψη:
α) το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος,
β) την υπ’ αρ. 88515/11-11-2019/Ψ7ΓΑ46ΨΧΞΧ-ΒΧ7 Εγκύκλιο Οδηγιών του
ΟΠΕΚΕΠΕ για την «Διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 04 του ΥΜ4.2 των Δράσεων
4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)» και 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη
με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 20142020»,
γ) την αίτηση στήριξης,
δ) την ………………. απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης,
ε) την ………………. απόφαση ένταξης Πράξεων του Υπομέτρου 4.2 με τα
συνημμένα αυτής, όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και το τεχνικό δελτίο της Πράξης.
στ) την ………………. απόφαση τεχνικής τροποποίησης/παράτασης ένταξης πράξης,
ζ) την αίτηση τελικής πληρωμής με τα συνημμένα αυτής, πιστοποιεί ότι:
1. Η πραγματοποίηση των εργασιών άρχισε την ………………. (παρ. γ) άρθρου 14
της 593/37447/31.03.2017/1190’) στην προβλεπόμενη τοποθεσία.
2. Κατά την ………………… (ημερομηνία επιτόπιας επίσκεψης) οι εργασίες
συνεχίζονται - ολοκληρώθηκαν (η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι η
τελευταία ημερομηνία εξόφλησης νόμιμου παραστατικού πληρωμής εντός του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης). Κατά την ημερομηνία αυτή το ύψος
των δαπανών ανερχόταν σε ………………. ευρώ.
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3. Τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία πληρωμών και εξόφλησης δαπανών που
αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση πληρωμών, υποβλήθηκαν σε έλεγχο
πιστότητας στοιχείων συστατικών μερών των συναλλαγών, όσον αφορά την απόλυτη
ταύτισή τους αφενός με την υλοποίηση των σχετικών εργασιών (περιγραφή φυσικού
αντικειμένου) και αφετέρου με το κόστος τους (οικονομικό αντικείμενο) σε σχέση με
τις προβλεπόμενες εργασίες της εγκεκριμένης αίτησης.
4. Τα νόμιμα παραστατικά πληρωμών είναι εξοφλημένα στο σύνολό τους σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που
περιλαμβάνεται στις δηλωθείσες δαπάνες ανέρχεται σε……………………………
ευρώ και έχει αποδοθεί (Σε περίπτωση απαλλαγής από το ΦΠΑ, η απαλλαγή
αναγράφεται στο παραστατικό, προσκομίζεται η σχετική απόφαση (ΠΟΛ) και
επισυνάπτεται ο πίνακας επενδυτικών αγαθών θεωρημένων από τη ΔΟΥ.)
5. Το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων ανέρχεται σε ευρώ και έχει αποδοθεί.
6. Τα παραστατικά στοιχεία τηρούνται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου και
αντίγραφά τους τηρούνται στον ΕΦΔ και στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής/Γενικής Διέυθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας ……………………………………………
7. Η ορθότητα της κάθε δηλωθείσας δαπάνης είναι σύμφωνη με τα συνοδευτικά
παραστατικά, όπως περιγράφεται στο φύλλο αξιολόγησής της ή στην τροποποίηση
αυτής.
8. Ο φορέας στο πλαίσιο εναρμονισμένης «οπτικής ταυτότητας» έχει αναρτήσει
επεξηγηματική πινακίδα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του
κανονισμού ΕΕ 1303/2013 του ΕΚΣ και των άρθρων 3 έως 5 του Εκτελεστικού
Κανονισμού ΕΕ 821/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν κάθε φορά.
9. το οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό …. %.
10. το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό …. % το ποσό
των δαπανών που είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο ή τροποποιημένο επενδυτικό
σχέδιο ανέρχεται στο ποσό των …..ευρώ.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
11. Η λειτουργία της επένδυσης εναρμονίζεται με τις απαιτούμενες άδειες, όπως
αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας ………………. (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
12.
Το
φυσικό
αντικείμενο
του…………………………….(ΝΑΙ/ΟΧΙ).

υλοποιήθηκε

στο

σύνολό

13. Η μη υλοποίησή του φυσικού αντικειμένου επηρεάζει την λειτουργικότητα του
επενδυτικού σχεδίου ………………. (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
14. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε κατηγορίας δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου ………………………………………. δεν έχει ενταχθεί και
ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις συμπεριλαμβανομένων
και των καθεστώτων στήριξης του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»
(Α’ 8) και του ν. 4399/2016 «Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117), όπως ισχύει κάθε φορά
………………. (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
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Ημερομηνία διενέργειας ελέγχου (ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής):
…………………………..
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα και υπογραφή μελών)»
Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση για τον καθορισμό
των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη
μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014- 2020 (Β’ 1190), όπως
έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2220/108492/16-10-2017 (Β’ 3668), 979/35486/0703-2018 (Β’ 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19-10-2018
(Β’ 4807), 1501/229370/ 16-09-2019 (Β’ 3760,1654/283199/05-11-2019 (Β’ 4063),
606/133751/25-05-2020 (Β’ 2096) και 1902/339237/03- 12-2020 (Β’ 5438) και
762/114966/26-04-2021 (Β’ 1760) όμοιες.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1621. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 40520 της 18/27.10.2021 «Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και του Ενιαίου
Δημοσιογραφικού
Οργανισμού
Επικουρικής
Ασφάλισης
Περίθαλψης
(ΕΔΟΕΑΠ)» (Β’ 4981)
----------.---------1622. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1652/291684 της 20/27.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
481/66703/9-6-2016 υπουργικής απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής
της Δράσης 10.2.1, “Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία” (Β΄ 1994) του Υπομέτρου
10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 4985)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 97/2017: «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 138).
2. Το π.δ. 68/2021: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 155).
3. Το π.δ. 42/2020: «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42).
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4. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.
5. Το άρθρο 3 του ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 249).
6. To π.δ. 2/2021 σχετικά με τον διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
7. Την υπ΄αρ. 6310/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στoν Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 4190).
8. Την υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1
Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Β΄ 1994).
9. Την υπ’ αρ. 174/22543/24-2-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016
(Β΄ 1994) υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων “Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι
στην Κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020”» (Β΄ 675).
10. Την υπ’ αρ. 448/52436/5-4-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016
(Β΄ 1994) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην
Κτηνοτροφία, όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 1323).
11. Την υπ’ αρ. 1193/107134/31-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016
(Β΄ 1994) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην
Κτηνοτροφία, όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως ισχύει» (Β΄ 3298).
12. Τον Καν.(Ε.Ε.)1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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 Καν.(ΕΚ) υπ’
αρ. 1083/2006.
13. Τον Καν.(Ε.Ε.)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L
347) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ.
1698/2005 του Συμβουλίου.
14. Τον Καν.(Ε.Ε.)1306/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L
347) σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ)
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υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.
15. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου
2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και
άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις
εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ, όπως τροποποιημένος ισχύει.
16. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου
2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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.
17. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
18. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
19. Τον Καν.(ΕΚ)1857/2006 της Επιτροπής «σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την
τροποποίηση του Καν. (ΕΚ)υπ’ αρ. 70/2001» και ειδικότερα τις παραγράφους 1α και
1β του άρθρου 16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Τον Καν.(ΕΚ)1782/2003 του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 και τα
παραρτήματα ΙΙΙ και IV, όπως τροποποιημένος ισχύει.
21. Τον Εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς
πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια.
22. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου
2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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.
23. Τον Καν.(ΕΕ)2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1305/2013, για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) 1307/2013, περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) 1308/2013 για τη θέσπιση
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κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) 652/2014 για τη
θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη
διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και,
αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.
24. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015) 9170/11-12-2015 για την
έγκριση του προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2014 - 2020».
25. Την υπ΄ αρ. 1065/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για τη ’’Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος’’ «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 1273).
26. Την υπ΄αρ. 1063/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση
Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (Β΄ 1295).
27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
28. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών
Εγκαταστάσεων, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016, υπουργική απόφαση περί Καθορισμού
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» (Β΄
1994), του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 ως ακολούθως:
Στο τέλος της περ. (β) του άρθρου 26 «Προθεσμία κατάθεσης αιτημάτων πληρωμής»
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Κατά παρέκκλιση, από την 25η Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία έναρξης λήψης
μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με την ΠΝΠ 25/ 252-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄
42), η παραπάνω προθεσμία κατάθεσης των αιτημάτων πληρωμής του τελευταίου
διμήνου του προγράμματος παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 481/66703/9-6-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1994).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει ισχύ
από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
----------.---------1623. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ.
65870 της 21/27.10.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείο Υγείας
για την κάλυψη δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5006)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πέντε της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) το
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
β. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις»(Α’ 31),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021» (Α’ 251),
στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
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. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
κ. του άρθρου 144 του ν. 4831/2021 «Αύξηση των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων
δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 - Τροποποίηση και
συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018» (Α’ 170).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.44715/15.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν στην θεραπευτική ομάδα των
ηπαρινών και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία και προϋποθέσεις για
την εξαίρεσή της από την φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279).
4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α,Β2β/οικ.59534/28.09.2021 εισήγηση της περ. (ε) της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
5. Την ανάγκη κάλυψης μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: α) της δαπάνης φαρμάκων που
ανήκουν στην θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών έτους 2021 μέχρι το ποσό των 45εκ.€,
για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δημόσια υγείας λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2021 και β) της αύξησης των
ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του Οργανισμού για τα έτη 2020 και
2021 κατά 16,5εκ.€ για κάθε ένα έτος, εξαιτίας των συνεπειών του COVID-19.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του
ποσού των εβδομήντα οχτώ εκατομμυρίων (78.000.000,00€) ευρώ σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις
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του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-7110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19) μέχρι του ποσού των εβδομήντα οχτώ
εκατομμυρίων (78.000.000,00€) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α’ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Με το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθεί ο
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους λόγους που
αναφέρονται στο υπό στοιχείο (5) του προοιμίου και σύμφωνα με τα υπό στοιχεία (1.κ.)
και (3) του προοιμίου της παρούσας.
----------.---------1624. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.66299 της
22/27.10.2021 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας “Πλαίσιο εκπόνησης
πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων,
δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση
σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων
Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του
άρθρου 11 του ν. 2716/1999” (Β’ 2932)» (Β’ 5011)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 96) και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.
2. Τον ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων,
τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 38).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
6. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 55).
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7. Την υπ’ αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη»
(Β’ 3360).
8. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων,
προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για
έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων
Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου
11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).
9. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ.876/16-05-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικές Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες)
και των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν.
2716/1999»
(Β’ 661),
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
υπό
στοιχεία
Υ5Β/Γ.Π./οικ.56675/11.6.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3/οικ.876/16-05-2000 κοινής υπουργικής
απόφασης καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων
Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων
Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β’ 1426).
10. Την υπό στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β’ 2444), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ5Β/Γ.Π./οικ.44810/26.04.2012 (Β’ 1656)
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπό στοιχεία
Υ5Β/Γ.Π./οικ.50557/29.5.2013 (Β’ 1299) και Υ5Β/Γ.Π./οικ.56669/11.6.2013
(Β’ 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας.
11. Την υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21.05.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών
Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε
λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (Β’ 691), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29-05-2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ5β/οικ.1662/21-05-2001 υπουργικής απόφασης
’’Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων’’
(Β’ 691)» (Β’ 1299).
12. Την υπ’ αρ. 107931/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας
«Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος
ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ).
13. Την υπ’ αρ. 107933/22.11.2013 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας
«Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ»
(ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ).
14. Την ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης της διαδικασίας εκπόνησης
σχεδιασμού και διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής
φυσικών προσώπων και φορέων που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
15. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της
διασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
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16. Την ανάγκη παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς,
σε έκτακτες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
17. Την υπό στοιχεία B1α/οικ.64241/14-10-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017
(Β’ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με την εκπόνηση πολιτικών
ψυχικής υγείας και τον καθορισμό κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών,
διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση
άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό
Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, ως
ακολούθως:
Άρθρο 8
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός 12 μηνών από τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, ο φορέας οφείλει να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο
9 της παρούσας. Μέχρι τότε η άδεια ίδρυσης ενέχει θέση προσωρινής άδειας
λειτουργίας.
Άρθρο 15
To άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας SARS - COVID 19 στην
ψυχική υγεία του πληθυσμού της χώρας, καθώς και για την παροχή ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στους πληγέντες πληθυσμούς σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ο
Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, δύναται να αναθέτει, στους φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 2 της παρούσας, σε ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης, έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών συμβουλευτικής και
τηλεσυμβουλευτικής, τα οποία δεν αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδων
Ψυχικής Υγείας».
-----------.----------1625. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 115581 της 25/27.10.2021 «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020”» (Β’
5014)
Έχοντας υπόψη:
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1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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 N. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει
και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών Και Υφυπουργών (Α΄ 121).
7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (Β΄ 2473/ 2.11.2015) υπουργική απόφαση
για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2015) 9347/15-12-2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A
Ελλάδα - Ιταλία» για τα έτη 2014-2020.
10. Το υπ’ αρ. 113931/20-10-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» περί αίτησης αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του
Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020.
11. Την έγκριση της 8ης Στοχευμένης Πρόσκλησης έκτακτης Ανάγκης για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ κατά την
9η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» (27.9.2021).
12. Το υπ’ αρ. 114166/20-10-2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
13. Την υπ’ αρ. 114235/20-10-2021 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 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020».
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14. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία
2014-2020» και την υλοποίηση των αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020» ως
ακολούθως:
Η ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» δύναται να αυξήσει
κατά 12.000.000 ευρώ τον Άξονα 1 του Προγράμματος. Από το ποσό αυτό, 6.000.000
ευρώ αφορούν στην ελληνική συμμετοχή και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ).
Η προκύπτουσα συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα 1 ανέρχεται στο 160,90% της
δημόσιας δαπάνης του και η συνολική υπερδέσμευση του Προγράμματος θα ανέλθει
στο 119,56% της δημόσιας δαπάνης του.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------1626. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1633/297023 της
25/27.10.2021 «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων
και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη,
επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των
ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2021» (Β’ 5016)
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών
ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγή»
(Α΄ 320).
2. Τις διατάξεις του ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
ν.δ. 131/1974 “Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 199) και
ιδίως του άρθρου 3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης
φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
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4. Την 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).
5. Τα άρθρα 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).
6. Την 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 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
7. α) Το από 26.3-24.4.1936 β.δ. «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των
μεταδοτικών νόσων των ζώων» (Α΄ 174).
β) Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων
για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά
νοσήματα των ζώων» (Α΄ 66).
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 349/2005 της Ευρ. Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου
2005 «για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών
παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται
στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 690/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 «για τη θέσπιση προγράμματος για την εσωτερική
αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των
μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών,
και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά) και για την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 99/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1287/2013, (ΕΕ) υπ’
αρ. 254/2014 και (ΕΕ) υπ’ αρ. 652/2014».
10. Το έγγραφο εργασίας της SANTE 2021/10502 με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες
για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα εκρίζωσης,
ελέγχου και επιτήρησης ασθενειών των ζώων και ζωονόσων για τα έτη 2021-2022».
11. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) α) υπ’ αρ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αρ.
2328/2003, (ΕΚ) υπ’ αρ. 861/2006, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1198/2006 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 791/2007
και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου» (ΕΕ L149 της 20.5.2014 σελ. 1), β) υπ’ αρ. 702/2014 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2014 «σχετικά 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» (ΕΕ L193 της 1.7.2014 σελ. 1)
και ιδίως τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ, και τα άρθρα 26 και 27 αυτού, όπως τροποποιήθηκε
από τον Κανονισμό 2008/2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2020,
γ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 «για για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
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συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΕΕ L369/37 της 24.12.2014
σελ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό υπ’ αρ. 2008/2020 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2020.
12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
13. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
14. Την υπό στοιχεία 2008/341/ΕΚ απόφαση της Ευρ. Επιτροπής της 25ης Απριλίου
2008 «για τον καθορισμό κοινοτικών κριτηρίων για τα εθνικά προγράμματα
εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, που προβλέπει
ότι τα προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη πρέπει προκειμένου να εγκριθούν
βάσει του χρηματοδοτικού μέσου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 της υπό
στοιχεία 2009/470ΕΚ απόφασης να πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται στο
παράρτημα της υπό στοιχεία 2008/341/ΕΚ απόφασης» (ΕΕ L115 της 29.4.2008,
σελ. 44).
15. Την υπό στοιχεία (ΕΕ) 2015/144 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 28ης
Ιανουαρίου 2015 «για τον καθορισμό των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων
επιδότησης και των αιτήσεων πληρωμής, καθώς και των σχετικών πληροφοριών, όσον
αφορά τα επείγοντα μέτρα κατά των νόσων των ζώων τα οποία αναφέρονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου» (ΕΕ L 24 της 30.1.2015).
16. Την υπό στοιχεία (ΕΕ) 2019/1952 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 25ης
Νοεμβρίου 2019 «για την τροποποίηση του παραρτήματος της υπό στοιχεία
2014/709/ΕΕ εκτελεστικής απόφασης σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των
ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη» (ΕΕ L
304 της 26.11.2019).
17. Τον υπό στοιχεία (ΕΕ) 2021/1070 εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής της
28ης Ιουνίου 2021 «για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για περιορισμένη χρονική
περίοδο όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας».
18. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2).
19. Το υπό στοιχεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του ΓΛΚ «ένταξη στο ΠΔΕ
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπ.Α.Α. και Τ.».
20. Την από 16.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
21. Την υπ’ αρ. 1013/189606/19.7.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014.
22. Το υπό στοιχεία 109603 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 9.9.2021, έγγραφο της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών.
23. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το έτος
2021 συνολικού εκτιμώμενου ύψους 17.670.000 €, (η οποία αναλύεται σε
14.280.000 € για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, σε 1.890.000 € για ενισχύσεις και σε
1.500.000 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών) η οποία θα βαρύνει
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τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ του Υπ.Α.Α. και Τ. (έργο 2019ΣΕ08220006),
με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων,
ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη,
επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των
ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, με ή χωρίς κατά περίπτωση κοινοτική
συμμετοχή.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Α. Στις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 4 έως 7
της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται:
1. Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές
καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως
ακολούθως:
α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,
β) της πανώλης των βοοειδών,
γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,
δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,
ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,
ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,
η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,
θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,
ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,
ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,
ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,
ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,
ιδ) της γρίπης των πτηνών,
ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών,
ιστ) της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (EHN),
ιζ) της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων μαλακίων,
ιη) της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων μαλακίων,
ιθ) της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων μαλακίων,
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κ) του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,
κα) της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των καρκινοειδών,
κβ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από τα ακάρεα του γένους
Tropilaelaps spp.,
κγ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών από το μικρό κάνθαρο των
κυψελών Αethina tumida,
κδ) της λύσσας,
κε) της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων (VHS),
κστ) της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης των ιχθύων (IHN),
κζ) της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA),
κη) της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV),
κθ) της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων μαλακίων,
λα) της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων μαλακίων,
λβ) του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών,
λγ) της φυσαλιδώδους στοματίτιδας,
λδ) της πανώλης (αφρικανική πανώλη) των ιπποειδών.
2. Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας της SANTE 2021/10502
με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ασθενειών των ζώων και
ζωονόσων για τα έτη 2021-2022»και σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις ως
ακολούθως:
α) η επιτήρηση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),
β) η εκρίζωση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ),
γ) η εκρίζωση της τρομώδους νόσου των προβάτων.
3. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των
παρακάτω εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ προγραμμάτων σύμφωνα με το
έγγραφο εργασίας της SANTE 2021/10502 με θέμα: «Κατευθυντήριες οδηγίες για τα
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα εκρίζωσης,
ελέγχου και επιτήρησης ασθενειών των ζώων και ζωονόσων για τα έτη 2021-2022» και
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις ως ακολούθως:
α) η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγών και
προβάτων με το εμβόλιο REV1,
β) η επιτήρηση και εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων και αιγών και της πανώλης
των μικρών μηρυκαστικών,
γ) ο έλεγχος ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp. σε σμήνη ορνίθων
αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων
αναπαραγωγής και πάχυνσης,
δ) η επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών σε εκτρεφόμενα και άγρια
πτηνά,
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ε) η επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας,
στ) η πρόληψη, επιζωοτιολογική επιτήρηση και έλεγχος της αφρικανικής πανώλης
των χοίρων και αγριόχοιρων,
ζ) η εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.
4. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση νοσημάτων στο πλαίσιο των
παρακάτω μη εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ εθνικών προγραμμάτων
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις, ως ακολούθως:
α) η εκρίζωση της βρουκέλλωσης των βοοειδών,
β) η εκρίζωση της φυματίωσης των βοοειδών,
γ) η εκρίζωση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών,
δ) η επιτήρηση και ο έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
5. Η πρόληψη, η επιτήρηση, ο έλεγχος και η εκρίζωση νοσημάτων της παρ. Α.1
σύμφωνα με εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, η χρηματοδότηση
των οποίων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία από εκείνη των τακτικών
προγραμμάτων της παρ. Α.3, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή δράση για τα
νοσήματα της παρ. Α.1.
6. Η εφαρμογή υγειονομικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται βάσει της κείμενης
κτηνιατρικής νομοθεσίας για νοσήματα για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η λήψη
τους βάσει κοινοτικής νομοθεσίας ούτε αποτελούν μέρος ενός προγράμματος
εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Β. Στις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας απόφασης περιλαμβάνονται επίσης:
1. Οι δαπάνες του άρθρου 4 της παρούσας για την αποτροπή επέκτασης λοιμωδών
νοσημάτων που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα ή επανεμφανίζονται και
χρήζουν για την εξάλειψή τους επείγουσας παρέμβασης ανάλογης με τα νοσήματα της
παρ. Α1 του παρόντος άρθρου.
2. Οι δαπάνες καυσίμων των μετακινήσεων του κτηνιατρικού προσωπικού των
Δ.Α.Ο.Κ. στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης και εκρίζωσης
της ευλογιάς των προβάτων και αιγών και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών
καθώς και του προγράμματος πρόληψης, επιζωοτιολογικής επιτήρησης και ελέγχου της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων.
3. Οι δαπάνες προμήθειας των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των
Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων, με απαραίτητο αναλώσιμο υγειονομικό
υλικό, υλικά, μέσα και εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο
Α του παρόντος άρθρου.
4. Οι δαπάνες για την καταστροφή σε μονάδες αδρανοποίησης των περιεκτών
εμβολίων και λοιπών βιολογικών υλικών, οι οποίοι είτε είναι κενοί είτε περιέχουν
υπολειπόμενες δόσεις καθώς και όσων εξ αυτών έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
5. Οι δαπάνες για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, κυνηγών, θηροφυλάκων
(ιδιωτικών φυλάκων θήρας), ιδιωτών / πολιτών και λοιπών φορέων που συνδράμουν:
α) στον εντοπισμό, την ενημέρωση, τη συλλογή και την προσκόμιση δειγμάτων από
ζώα, πτωμάτων και υλικών προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν
δειγματοληψίες στο πλαίσιο επιτήρησης νοσημάτων, β) στη διατήρηση ζώντων ζώων
ως μάρτυρες, έτσι ώστε να διενεργηθεί η δειγματοληψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
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γ) στην υγειονομική διαχείριση πτωμάτων νεκρών ζώων σε εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις ή μετά από υγειονομική ταφή για τη αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων,
δ)στη μείωση του πληθυσμού αγριόχοιρων με σκοπό την πρόληψη και έλεγχο της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
Γ. Όλες οι ανωτέρω δαπάνες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας
Απόφασης θεωρούνται επιλέξιμες, μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που
θέτει ο Καν. 1388/2014 και ιδίως το άρθρο 39, ο Καν. 508/2014 και ιδίως τα άρθρα 46,
56 και 95 και ο Καν. 702/2014 και ιδίως τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ, και τα άρθρα 26 και 27.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 702/2014 οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, κατά την έννοια της
παρ. 5 του άρθρου 2 του προαναφερθέντος Κανονισμού, καθώς και για πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν.
1388/2014 που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Αποκλείονται από την χορήγηση
αποζημιώσεων / ενισχύσεων οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της
περ. 14 του άρθρου 2 του Καν. 702/2014, με την επιφύλαξη της παρ. 6 (β) του
άρθρου 1 του ιδίου Κανονισμού, ως ισχύει, καθώς και οι προβληματικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του Καν. 1388/2014 ως ισχύει. Αναστέλλεται
η καταβολή ενίσχυσης σε οποιονδήποτε αποδέκτη οφείλει να επιστρέψει παράνομη και
ασυμβίβαστη ενίσχυση, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση ανάκτησης της
Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5(α) του άρθρου 1 του ίδιου Κανονισμού και
σύμφωνα με την παρ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
Ως «επιχείρηση» θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή,
που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Δε χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση/ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η
ασθένεια των ζώων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της μη συνεργασίας στην διενέργεια
εμβολιασμών. Σε κάθε περίπτωση, η αποζημίωση / ενίσχυση και κάθε άλλη πληρωμή
που εισπράττεται από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων /
ενισχύσεων βάσει άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων
για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί των σχετικών
κτηνιατρικών διατάξεων καθώς επίσης και οι παρακάτω ορισμοί:
1. Υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή: οι υποχρεωτικές θανατώσεις σε
επιβεβαιωμένες εστίες και οι προληπτικές θανατώσεις που αποφασίζονται και
πραγματοποιούνται λόγω ειδικού υγειονομικού κινδύνου. Τα πτώματα των
θανατωμένων ζώων, τα αυγά, καθώς και τα άλλα προϊόντα των ζώων καταστρέφονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Υποχρεωτική σφαγή: οι υποχρεωτικές σφαγές ζώων σε επιβεβαιωμένες εστίες που
αποφασίζονται και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκρίζωσης
ασθενειών. Τα σφάγια των ζώων και τα ζωικά προϊόντα(παραπροϊόντα, υποπροϊόντα),
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μπορούν να διατίθενται ενδεχομένως μετά από επεξεργασία, για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή τα ζώα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Άμεση και προσήκουσα αποζημίωση: η καταβολή εντός εξήντα (60) ημερών από
τη θανάτωση / σφαγή των ζώων και από την καταστροφή προϊόντων ζωικής
προέλευσης, αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στην αγοραία αξία.
4. Αγοραία αξία: η τιμή την οποία θα πρέπει κανονικά να εισπράξει ο ιδιοκτήτης του
ζώου αμέσως πριν μολυνθεί ή θανατωθεί, λαμβανομένων υπόψη της ικανότητας, της
ποιότητας και της ηλικίας του. Για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης η τιμή που είχαν
τα εν λόγω προϊόντα αμέσως πριν την υποψία εμφάνισης της ασθένειας ή αμέσως πριν
επιβεβαιωθεί η υποψία αυτή.
5. Λογικές πληρωμές: οι πληρωμές για την αγορά υλικών ή υπηρεσιών σε τιμές
ανάλογες με τις αγοραίες αξίες πριν από την εκδήλωση της νόσου.
6. Δικαιολογημένες πληρωμές: οι πληρωμές για την αγορά υλικών ή υπηρεσιών που
καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 και στην παρ. 3 του άρθρου 5 στην παρ. 3 της
παρούσας για τις οποίες αποδεικνύεται η φύση και η άμεση σύνδεση με τις επιλέξιμες
δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας.
Άρθρο 4
Επιλέξιμες δαπάνες παρ. Α1 και Α5 του άρθρου 2
Οι επιλέξιμες δαπάνες, στις περιπτώσεις επειγουσών παρεμβάσεων που καθορίζονται
στην παρ. Α1 του άρθρου 2 και στις περιπτώσεις προγραμμάτων ή δράσεων της
παρ. Α5 του ίδιου άρθρου, καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και είναι οι
παρακάτω:
1. Η καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης σε ποσοστό 100%
και εντός των ορίων της μοναδιαίας αξίας του άρθρου 8, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί,
στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση και
καταστροφή των θανατωμένων ζώων τους, συμπεριλαμβανομένων των ζώων
υδατοκαλλιέργειας, των μελισσοσμηνών και των κυψελών τους, ή ενδεχομένως σε
υποχρεωτική καταστροφή των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Για τον καταρροϊκό
πυρετό οι θανατώσεις και οι καταστροφές ζώων, ύστερα από την ύπαρξη
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, διενεργούνται μόνο στα ζώα που η βαρύτητα των
κλινικών συμπτωμάτων την επιβάλλει για ανθρωπιστικούς ή λόγους ορθολογικής
διαχείρισης και μετά από σχετική έγκριση της κεντρικής υπηρεσίας. Όσον αφορά την
παρασιτική προσβολή των μελισσοσμηνών από εξωτικά παράσιτα σημεία κβ και κγ
της παρ. Α1 του άρθρου 2, οι υποχρεωτικές καταστροφές των μελισσοσμηνών και των
κυψελών των μελισσοκομείων διενεργούνται σε επιβεβαιωμένες ή ύποπτες εστίες
προσβολής τους.
2. Άλλες δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα λοιπά μέτρα που
αποφασίζονται στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις
ειδικές κτηνιατρικές διατάξεις εξάλειψης των ασθενειών οι οποίες καθορίζονται στην
παρ. Α1 του άρθρου 2, όπως η καταβολή στους συστηματικούς πτηνοτρόφους
αποζημίωσης ίσης με την αξία αγοράς των ζωοτροφών που καταστρέφονται όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο σε εστίες γρίπης και ψευδοπανώλης των πτηνών. Για την καταβολή
αποζημιώσεων στους εκτροφείς ζώων στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου
απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ ότι τα μέτρα που
συνδέονται με αυτές ήταν αναγκαία και ορθώς ελήφθησαν.
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3. Η καταβολή ποσοστού 100% των δικαιολογημένων πληρωμών οι οποίες
προκύπτουν από τις λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με
τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης, καταστροφής και μεταφοράς των ζώων και των
μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων, καθώς και
τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την καταστροφή και τη μεταφορά, εφόσον
απαιτείται, των μολυσμένων ζωοτροφών ή υλικών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στην
εκτροφή, στο μέτρο που αυτά δεν μπορούν να απολυμανθούν.
Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες παρ. Α2 του άρθρου 2, Μεταδοτικές Σπογγώδεις
Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των μέτρων κατά των ΜΣΕ που
καθορίζονται στην παρ. Α2 του άρθρου 2, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα
απόφαση είναι οι παρακάτω:
1. Η καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης σε ποσοστό 100%
και εντός των ορίων της αγοραίας αξίας του άρθρου 8 στους εκτροφείς ζώων οι οποίοι
αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή των ζώων τους
ή των οποίων τα ζώα επιλέγονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκρίζωσης της ΣΕΒ ή των ΜΣΕ των μικρών μηρυκαστικών.
2. Η ενίσχυση των εκτροφέων βοοειδών, προβάτων ή αιγών των οποίων τα νεκρά
ζώα, ηλικίας άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα και 24 ή 48 μηνών κατά
περίπτωση για τα βοοειδή, προσκομίζονται στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ή
συλλέγονται από τις μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, ανεξαρτήτως
αιτιολογίας θανάτου, και εν συνεχεία δειγματίζονται, εντός 48 ωρών από το θάνατό
τους, προκειμένου να εξεταστούν για ΜΣΕ. Το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται σε
ενενήντα ευρώ (90,00 €) για τα βοοειδή και σε εικοσιπέντε ευρώ (25,00 €) για αίγες ή
πρόβατα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση, αποτελεί η τεκμηρίωση της
δειγματοληψίας και της αποστολής του δείγματος σε κρατικό κτηνιατρικό εργαστήριο
με την χρήση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων αποστολής των δειγμάτων και
την καταχώρηση της δειγματοληψίας στην ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Σ. για τις ΜΣΕ.
3. Η καταβολή ποσοστού 100% των δικαιολογημένων πληρωμών οι οποίες
δημιουργούνται από τις λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται
με τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης και καταστροφής των ζώων και των
μολυσμένων προϊόντων τους. Ειδικότερα για τις λειτουργικές δαπάνες που
πραγματοποιούνται και συνδέονται με το κόστος διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων,
αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 70 λεπτά του ευρώ (0,70 €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά κιλό καταστρεφόμενου νεκρού ζώου ή
προϊόντος.
4. Άλλες δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα λοιπά μέτρα που
αποφασίζονται στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις
ειδικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 999/2001 του Συμβουλίου.
Άρθρο 6
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Επιλέξιμες δαπάνες παρ. Α3 του άρθρου 2, (Βρουκέλλωση Αιγοπροβάτων,
Καταρροϊκός Πυρετός του Προβάτου, Σαλμονελώσεις των Πτηνών, Γρίπη των
Πτηνών, Λύσσα, Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων)
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων που καθορίζονται στην
παρ. Α3 του άρθρου 2, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα απόφαση είναι οι
παρακάτω:
Α. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις στους κατόχους
εκμεταλλεύσεων οι οποίοι υποχρεώνονται να σφάζουν τα ζώα τους στο πλαίσιο της
εφαρμογής προγράμματος έλεγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και
προβάτων.
Ειδικότερα:
i) Η καταβολή άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης σε ποσοστό 70% και εντός
των ορίων της αγοραίας αξίας του άρθρου 8, στους εκτροφείς αιγοπροβάτων, οι οποίοι
υποχρεώνονται να σφάξουν τα ζώα τους το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ). Η
ΑΛΥΜ πρέπει να εκδίδεται από το οικείο Τμήμα Κτηνιατρικής εντός πέντε (5) ημερών
από τη γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος και να επιδίδεται στον υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
Σε περίπτωση ολικής απόρριψης και καταστροφής του σφαγίου, το ποσοστό
αποζημίωσης αυξάνεται σε 80% και εντός των ορίων της αγοραίας αξίας του άρθρου
8.
ii) Ειδικά για τη βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων καμία αποζημίωση δεν
καταβάλλεται για σφαγές ζώων που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της ΑΛΥΜ. Εφόσον στην
εκτροφή υπάρχει έστω και ένα από τα ζώα τα οποία έπρεπε να σφαγούν, σύμφωνα με
την αντίστοιχη ΑΛΥΜ, μετά την παρέλευση των 30 ημερών από την επίδοσή της, ο
κτηνοτρόφος υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 20 της
παρούσας απόφασης, ενώ αποζημίωση που τυχόν έχει ήδη εγκριθεί ή καταβληθεί και
συνδέεται με την ΑΛΥΜ αυτή, αντιστοίχως ανακαλείται ή ανακτάται εντόκως,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Με την
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5, καμία αποζημίωση ή ενίσχυση δεν καταβάλλεται
για ζώα που πεθαίνουν πριν σφαγούν στο σφαγείο.
Κατά παρέκκλιση, σε περίπτωση που η καθυστέρηση της σφαγής όλων ή μέρους των
ζώων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατόχου της εκμετάλλευσης, όπως για
παράδειγμα όταν στην περιοχή που βρίσκεται η εκμετάλλευση έχει επιβληθεί
περιορισμός ή και απαγόρευση μετακινήσεων στο πλαίσιο υγειονομικών μέτρων
ελέγχου και εκρίζωσης μεταδοτικών νοσημάτων, δύναται μετά από έγκριση της
αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής να παραταθεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέσα στο
οποίο θα σφαγούν τα ζώα με ανώτατο χρονικό όριο τον ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία άρσης των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης μεταδοτικών νοσημάτων.
iii) Επιπλέον των παραπάνω, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σημείο 1 του άρθρου
21 της παρούσας.
Β. Για το πρόγραμμα επιτήρησης και έλεγχου του καταρροϊκού πυρετού του
προβάτου:
α) Η ενίσχυση των εκτροφέων βοοειδών οι οποίοι εντάσσονται στο κατ’ έτος εθνικό
πρόγραμμα επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού και διαθέτουν βοοειδή ως μάρτυρες
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στο πλαίσιο του προγράμματος, στα οποία διενεργείται αιμοληψία για εργαστηριακό
ορολογικό έλεγχο ανίχνευσης αντισωμάτων του καταρροϊκού πυρετού ή άλλη εξέταση.
Η ενίσχυση των εκτροφέων μικρών μηρυκαστικών ως ζώων - μαρτύρων προβλέπεται
σε περίπτωση μη ανεύρεσης επαρκούς αριθμού οροαρνητικών βοοειδών οπότε
εξετάζονται δείγματα αίματος με και χωρίς αντιπηκτικό από οροαρνητικά νεαρά
πρόβατα ή αιγοειδή, ηλικίας από τριών (3) μηνών έως ενός (1) έτους κατά την πρώτη
δειγματοληψία, για την παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού του ΚΠ. Το ποσό της
κατ’ αποκοπή ετήσιας ενίσχυσης καθορίζεται σε είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά ζώο που
περιλαμβάνεται στην ομάδα μαρτύρων για κάθε δειγματοληψία στην οποία αυτό
συμμετέχει. Σε περίπτωση ορομετατροπής, θανάτου ή υποχρεωτικής θανάτωσης ζώου
μάρτυρα, πριν από την ολοκλήρωση του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων
δειγματοληψιών μέσα στο έτος, το προαναφερόμενο ποσό καταβάλλεται για το σύνολο
των δειγματοληψιών στις οποίες έχει συμμετάσχει το εν λόγω ζώο, μόνο αν το ζώο
αντικατασταθεί από οροαρνητικό ζώο - μάρτυρα. Ωστόσο σε περίπτωση
τεκμηριωμένης αδυναμίας αντικατάστασης του μέσα στο έτος προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες δειγματοληψίες που θα έπρεπε να είχαν
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα
επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού, καταβάλλεται στον εκτροφέα εφάπαξ ενίσχυση,
η οποία καθορίζεται σε είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά ζώο. Καμία ενίσχυση δεν
καταβάλλεται στις περιπτώσεις τυχαίων ή έκτακτων δειγματοληψιών για τον έλεγχο
του καταρροϊκού πυρετού.
β) Οι δαπάνες αγοράς εμβολίων καθώς και εντομοκτόνων ή/και εντομοαπωθητικών
από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή/και τις Δ.Α.Ο.Κ. των
Περιφερειακών Ενοτήτων για τον έλεγχο της διασποράς και την καταπολέμηση των
εντόμων - φορέων που είναι υπεύθυνα για την μετάδοση του ιού του καταρροϊκού
πυρετού του προβάτου στο πλαίσιο προγραμμάτων που καταρτίζουν και εκτελούν οι
εν λόγω Κτηνιατρικές Αρχές. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί
προς το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων
και να έχουν εγκριθεί προκειμένου να τύχουν της ανωτέρω χρηματοδότησης.
γ) Οι δαπάνες αγοράς εντομοκτόνων ή/και εντομοαπωθητικών από τους
κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση των εντόμων-φορέων που είναι υπεύθυνα για την
μετάδοση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
καταβολής των εν λόγω δαπανών καθορίζονται με σχετικές εγκυκλίους της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, σύμφωνα με την επιδημιολογική εξέλιξη του
νοσήματος.
Γ. Για το πρόγραμμα ελέγχου ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp.
σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη
ινδορνίθων αναπαραγωγής και πάχυνσης:
α) Η καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης σε ποσοστό 100%
και εντός των ορίων της αγοραίας αξίας του άρθρου 8 στους εκτροφείς πουλερικών
αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής και ινδορνίθων αναπαραγωγής, οι οποίοι αναγκάζονται
να προβούν σε θανάτωση ορνίθων αναπαραγωγής ή ωοπαραγωγής ή ινδορνίθων
αναπαραγωγής και στην καταστροφή των αυγών τους λόγω ανίχνευσης Salmonella
Enteritidis, Salmonella Typhimurium και Salmonella Hadar (συμπεριλαμβάνεται και η
S.Typhimurium με αντιγονικό τύπο S. Typhimurium 1,4 [5], 12:i:- ) στην περίπτωση
των ορνίθων αναπαραγωγής, εφόσον τα μέτρα αυτά δικαιολογούνται από τις αρμόδιες
αρχές και τεκμηριώνονται εγγράφως από τον εκτροφέα. Στα έγγραφα τεκμηρίωσης
περιλαμβάνονται αποδεικτικά αδυναμίας διάθεσης των προϊόντων για κατανάλωση
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από τον άνθρωπο ή τα ζώα μετά από θερμική επεξεργασία, εμφανή συμπτώματα της
νόσου, περιορισμένη ανάπτυξη των πτηνών ή προχωρημένο στάδιο επώασης των
αυγών, αδυναμία σφαγής των πουλερικών λόγω μη διαθεσιμότητας εγκεκριμένου
σφαγείου, αδυναμία αποστολής των πουλερικών σε σφαγείο (π.χ. από τα νησιά στην
ηπειρωτική Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, λόγω αποκλεισμού οδικών
δικτύων κ.α.).
β) i) η καταβολή ενίσχυσης σε ποσοστό 100% και εντός των ορίων της αγοραίας αξίας
του άρθρου 8 αφαιρούμενης της καθαρής αξίας πώλησης των ζωντανών ορνίθων
αναπαραγωγής και ζωντανών ινδορνίθων αναπαραγωγής μολυσμένων από Salmonella
enteritidis και Salmonella typhimurium (συμπεριλαμβάνεται και η S.Typhimurium με
αντιγονικό τύπο S. Typhimurium 1,4 [5], 12:i:- ) και Salmonella hadar στην περίπτωση
των ορνίθων αναπαραγωγής ηλικίας έως και 420 ημερών και των ζωντανών ορνίθων
ωοπαραγωγής ηλικίας έως και 560 ημερών, προς περαιτέρω θερμική επεξεργασία και
διάθεση για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα.
ii) η καταβολή ενίσχυσης σε ποσοστό 50% των αυγών σμηνών μολυσμένων από
Salmonella enteritidis και Salmonella typhimurium (συμπεριλαμβάνεται και η
S.Typhimurium με αντιγονικό τύπο S. Typhimurium 1,4 [5], 12:i:- ), και Salmonella
hadar στην περίπτωση των ορνίθων αναπαραγωγής, προς περαιτέρω θερμική
επεξεργασία και διάθεση για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Η καταβολή της
ενίσχυσης στους εκτροφείς πουλερικών αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, υπολογίζεται
βάσει της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, με ανώτατο όριο το 50% της αγοραίας αξίας του άρθρου 8.
γ) i) η καταβολή ενίσχυσης σε ποσοστό 50% επί της καθαρής αξίας πώλησης των
ζωντανών ορνίθων αναπαραγωγής και ζωντανών ινδορνίθων αναπαραγωγής σμηνών
μολυσμένων από Salmonella enteritidis και Salmonella typhimurium
(συμπεριλαμβάνεται και η S.Typhimurium με αντιγονικό τύπο S. Typhimurium 1,4 [5],
12:i:- ) και Salmonella hadar στην περίπτωση των ορνίθων αναπαραγωγής, ηλικίας 421
ημερών και άνω και των ζωντανών ορνίθων ωοπαραγωγής ηλικίας 561 ημερών και
άνω προς περαιτέρω θερμική επεξεργασία και διάθεση για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή τα ζώα.
ii) η καταβολή ενίσχυσης σε ποσοστό 50% των αυγών σμηνών μολυσμένων από
Salmonella enteritidis και Salmonella typhimurium (συμπεριλαμβάνεται και η
S.Typhimurium με αντιγονικό τύπο S. Typhimurium 1,4 [5], 12:i:- ), και Salmonella
hadar στην περίπτωση των ορνίθων αναπαραγωγής, προς περαιτέρω θερμική
επεξεργασία και διάθεση για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Η καταβολή της
ενίσχυσης στους εκτροφείς πουλερικών αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, υπολογίζεται
βάσει της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, με ανώτατο όριο το 50% της αγοραίας αξίας του άρθρου 8.
δ) Η δαπάνη για την αγορά εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ εμβολίων, για την πρόληψη
και τον έλεγχο των Salmonella enteritidis και Salmonella typhimurium, στις όρνιθες
αναπαραγωγής, στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής. Το
ποσό της δαπάνης για την αγορά των εμβολίων από τον κτηνοτρόφο υπολογίζεται
βάσει της καθαρής αξίας του τιμολογίου αγοράς (δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) και δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 0,10 € ανά δόση.
Δ. Για το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών σε
πουλερικά και άγρια πτηνά:
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Η ενίσχυση των κυνηγών, των φυλάκων θήρας και των μελών περιβαλλοντικών
οργανώσεων που εντοπίζουν, συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κατά
Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές νεκρά ή ημιθανή άγρια
πτηνά κατάλληλα προς δειγματισμό, μη πυροβολημένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα
επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών. Το κατ’ αποκοπή ποσό της
ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά άγριο πτηνό
μη δυνάμενης να υπερβεί τις πέντε χιλιάδες (5.000,00 €) ευρώ ανά έτος.
Ε. Για το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας
α) Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες παραγωγικών
ζώων και ιπποειδών σύμφωνα με το άρθρο 8, οι οποίοι υποχρεώνονται να θανατώνουν
τα ζώα τους στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος.
β) Οι δαπάνες για τον εμβολιασμό των παραγωγικών ζώων και των ιπποειδών που
διαβιούν υπό εκτατική μορφή σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων (20 km) από την εμφάνιση
κρούσματος λύσσας. Ο παραπάνω εμβολιασμός πραγματοποιείται με εγκεκριμένα από
τον ΕΟΦ, για τον σκοπό αυτό, εμβόλια.
γ) Η ενίσχυση κυνηγών, φυλάκων θήρας και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων
που συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρές αλεπούδες
κατάλληλες προς εξέταση ως προς τον ιό της λύσσας, από όλη τη χώρα, στο πλαίσιο
του προγράμματος παθητικής επιτήρησης της λύσσας [μέχρι εννιακόσια (900) ζώα
συνολικά]. Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα
πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά αλεπού που ανευρίσκεται νεκρή (και δεν έχει θανατωθεί
κατόπιν πυροβολισμού ή δηλητηρίασης) και προσκομίζεται στις κτηνιατρικές αρχές.
Το συνολικό ποσό δε δύναται να υπερβεί τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000 €)
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις της παρούσας.
δ) Η ενίσχυση κυνηγών και φυλάκων θήρας που συλλέγουν και παραδίδουν στις
αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές δείγματα ζώων κατάλληλων για την αξιολόγηση των
εμβολιασμών, σύμφωνα με το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας, όπως
περιγράφεται στην απόφαση για τον «Ορισμό της περιοχής διενέργειας του
προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, και
τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής
Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του», που εκδίδεται πριν
από κάθε εμβολιαστική εκστρατεία, και μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες εφαρμογής
του Προγράμματος Εμβολιασμού (συνολικά 604 ζώα ανά εμβολιακή εκστρατεία). Το
κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα πενήντα ευρώ
(50,00 €) ανά θανατωμένη αλεπού που προσκομίζεται στις κτηνιατρικές αρχές, ενώ το
συνολικό ποσό δε δύναται να υπερβεί ανά εμβολιαστική εκστρατεία, το ποσό των
τριάντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (30.200 €) και των εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (60.400 €) για τις δύο εκστρατείες.
ε) Η ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για τη
διενέργεια των εμβολιασμών με αντιλυσσικό εμβόλιο για ανθρώπινη χρήση και των
απαραίτητων προκαταρκτικών ή/και επακόλουθων ορολογικών ελέγχων των
κτηνιάτρων των περιφερειών και των υπολοίπων συνεργατών του προγράμματος
(κυνηγών, θηροφυλάκων κ.λπ.), οι οποίοι χειρίζονται νεκρά ζώα της άγριας πανίδας,
καθώς και άλλα λυσσύποπτα ζώα.
Οι παραπάνω εμβολιασμοί και οι ορολογικοί έλεγχοι έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα,
όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας.
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ΣΤ. Για τις δράσεις πρόληψης επιτήρησης και καταπολέμησης της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων.
1. Οι δαπάνες άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης για τους κατόχους χοιροειδών
μη εμπορικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου που
αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση των χοιροειδών τους, σύμφωνα
με το σημείο (δ) της παρ. 1 του άρθρου 7, της υπ’ αρ. 1102/182415/12.7.2021
(B΄ 3211) υπουργικής απόφασης.
2. Οι δαπάνες των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ.
των Περιφερειακών Ενοτήτων, για προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού, απολυμαντικών και εξοπλισμού για την κάλυψη των δράσεων
επιτήρησης (παθητικής και ενεργητικής) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και για
τη λειτουργία των απολυμαντικών τάφρων ή συστημάτων απολύμανσης στα σημεία
εισόδου με τη Βουλγαρία.
3. Οι δαπάνες για την καταστροφή σε μονάδες αδρανοποίησης ή οι δαπάνες
υγειονομικής διαχείρισης πτωμάτων αγριόχοιρων μετά τη δειγματοληψία αυτών στα
πλαίσια παθητικής επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
4. Οι δαπάνες για την ενίσχυση:
α) κτηνοτρόφων, κυνηγών, μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων, θηροφυλάκων και
πολιτών / ιδιωτών που συνδράμουν στον εντοπισμό και την ενημέρωση των
κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την ανεύρεση νεκρών
αγριόχοιρων με συνδρομή των ατόμων αυτών στην ανεύρεση των νεκρών
αγριόχοιρων. Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα
εκατό ευρώ (100,00 €) ανά αγριόχοιρο που ανευρίσκεται νεκρός,
συμπεριλαμβανομένων των νεκρών αγριόχοιρων κατόπιν τροχαίων ατυχημάτων, (οι
οποίοι δεν έχουν θανατωθεί με πυροβολισμό) και εντοπίζονται τελικά από τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες με τη συνδρομή των ανωτέρω ατόμων,
β) των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συνδράμουν στην υγειονομική διαχείριση
του πτώματος των νεκρών αγριόχοιρων (υγειονομική ταφή υπό την εποπτεία των
κτηνιατρικών υπηρεσιών) μετά τη δειγματοληψία αυτών στα πλαίσια της παθητικής
επιτήρησης για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Το κατ’ αποκοπή ποσό της
ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα εξήντα ευρώ (60,00 €) ανά πτώμα
αγριόχοιρου ο οποίος αποτελεί αντικείμενο υγειονομικής διαχείρισης ως ανωτέρω
περιγράφεται,
γ) των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συνδράμουν στη λήψη δειγμάτων από
νεκρούς αγριόχοιρους και προσκόμισης αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων, μετά από εκπαίδευση από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Το κατ’ αποκοπή ποσό της
ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα τριάντα ευρώ (30,00 €), ανά νεκρό
αγριόχοιρο που δειγματίζεται,
δ) των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συνδράμουν στη λήψη δειγμάτων από
θηρευμένους αγριόχοιρους και προσκόμισης αυτών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας, κατόπιν
έκδοσης εγκυκλίου της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων αναφορικά με τις περιοχές της
χώρας όπου η δειγματοληψία και προσκόμιση των δειγμάτων θηρευμένων
αγριόχοιρων δύναται να επιδοτείται. Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται
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κατ’ ανώτατο όριο στα τριάντα ευρώ (30,00 €), ανά θηρευμένο αγριόχοιρο που
δειγματίζεται,
ε) των κυνηγών και των θηροφυλάκων που συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού
των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων μέσω της θήρας, με σκοπό την πρόληψη και
έλεγχο της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, κατόπιν έκδοσης εγκυκλίου της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων αναφορικά με τις περιοχές της χώρας όπου η θήρευση
ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων δύναται να επιδοτείται και την απαραίτητη
τεκμηρίωση που θα παρέχεται από τους κυνηγούς προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων για κάθε ζώο που θα θηρεύεται. Το κατ’ αποκοπή ποσό της
ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €), ανά
θηρευμένο θηλυκό ενήλικο αγριόχοιρο.
Άρθρο 7
Επιλέξιμες δαπάνες παρ. Α4 και Α6 του άρθρου 2, (Βρουκέλλωση Βοοειδών,
Φυματίωση Βοοειδών, Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών)
Α. Για τα προγράμματα α) της εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών, β) της
εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών και γ) της εκρίζωσης της ενζωοτικής
λεύκωσης των βοοειδών:
1. Η καταβολή άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης σε ποσοστό 70% και εντός
των ορίων της αγοραίας αξίας του άρθρου 8, στους εκτροφείς ζώων, οι οποίοι
υποχρεώνονται να σφάξουν τα ζώα τους το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία επίδοσης της Απόφασης Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ). Η
ΑΛΥΜ πρέπει να εκδίδεται από το οικείο Τμήμα Κτηνιατρικής εντός πέντε (5) ημερών
από τη γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος και να επιδίδεται στον υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
Σε περίπτωση ολικής απόρριψης και καταστροφής του σφάγιου, το ποσοστό
αποζημίωσης αυξάνεται σε 80% και εντός των ορίων της αγοραίας αξίας του άρθρου
8.
2. Η καταβολή άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης σε ποσοστό 45% και εντός
των ορίων της αγοραίας αξίας του άρθρου 8, στους εκτροφείς ζώων, οι οποίοι
υποχρεώνονται για λόγους αδυναμίας διάθεσης στην αγορά κρέατος, να σφάξουν τα
ζώα τους σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών και μέχρι σαράντα
πέντε (45) ήμερες και σε ποσοστό 30% μεταξύ των σαράντα έξι (46) ημερών και μέχρι
εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης υγειονομικών
μέτρων.
Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται σε 55% και 40% αντίστοιχα, σε περίπτωση ολικής
απόρριψης και καταστροφής του σφάγιου του ζώου.
3. Καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται για σφαγές ζώων που πραγματοποιούνται σε
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών. Εφόσον στην εκτροφή υπάρχει
έστω και ένα από τα ζώα τα οποία έπρεπε να σφαγούν, σύμφωνα με την αντίστοιχη
ΑΛΥΜ, μετά την παρέλευση των 60 ημερών από την επίδοσή της, ο κτηνοτρόφος
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας
απόφασης, ενώ αποζημίωση που τυχόν έχει ήδη εγκριθεί ή καταβληθεί και συνδέεται
με την ΑΛΥΜ αυτή, αντιστοίχως ανακαλείται ή ανακτάται εντόκως, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 5 παράγραφος 2, καμία αποζημίωση ή ενίσχυση δεν καταβάλλεται για ζώα που
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πεθαίνουν πριν σφαγούν στο σφαγείο. Επίσης, καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται
στον κτηνοτρόφο για την περίπτωση σφάγιων με συμβατή κρεοσκοπική εικόνα
φυματίωσης (υποψία ή κλασικές οργανικές βλάβες κατά τη μετά την σφαγή
επιθεώρηση), που προέρχονται από βοοειδή τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε ΑΛΥΜ,
λόγω αρνητικής αντίδρασης στον φυματινισμό.
4. Κατά παρέκκλιση, σε περίπτωση που η καθυστέρηση της σφαγής όλων ή μέρους
των ζώων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατόχου της εκμετάλλευσης, όπως για
παράδειγμα όταν στην περιοχή που βρίσκεται η εκμετάλλευση έχει επιβληθεί
περιορισμός ή και απαγόρευση μετακινήσεων στο πλαίσιο υγειονομικών μέτρων
ελέγχου και εκρίζωσης μεταδοτικών νοσημάτων, δύναται μετά από έγκριση της
αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής να παραταθεί το ανωτέρω χρονικό διάστημα μέσα στο
οποίο θα σφαγούν τα ζώα χωρίς να επηρεάζεται το ύψος της αποζημίωσης με ανώτατο
χρονικό όριο τον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία άρσης των μέτρων ελέγχου και
εκρίζωσης μεταδοτικών νοσημάτων.
5. Για τα προγράμματα εκρίζωσης της βρουκέλλωσης και της φυματίωσης των
βοοειδών, επιπλέον των παραπάνω, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές
απαιτήσεις και οι όροι του σημείου 2 του άρθρου 22 της παρούσας.
Β. Για τα υγειονομικά μέτρα που καθορίζονται στην παρ. Α6 του άρθρου 2, οι
δαπάνες αποζημίωσης φυσικών ή νομικών προσώπων.
Άρθρο 8
Υπολογισμός της μέγιστης αγοραίας αξίας των ζώων
Για τον υπολογισμό της καταβολής αποζημίωσης στον εκτροφέα λαμβάνεται υπόψη
η μοναδιαία αξία ανά ζώο ή προϊόν, βάσει της ηλικίας του ζώου, των γενεαλογικών
στοιχείων καθαροαιμίας που πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα, της παραγωγικής
ικανότητας του ζώου, των τιμολογίων αγοράς / πώλησης ζώων κατά τη διάρκεια των
τριών (3) μηνών που προηγούνται της επιβολής μέτρων θανάτωσης / σφαγής, τυχόν
ελαττωμάτων του ζώου, τα οποία μειώνουν την πραγματική του εμπορική αξία. Η
κλίμακα της ανώτατης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο, με κριτήρια την ηλικία και την
καθαροαιμία ή την παραγωγική κατεύθυνση καθορίζεται ακολούθως:
Ι. Καθαρόαιμα βοοειδή γαλακτοπαραγωγικής ή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης με
επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας (με pedigree).
1. Βοοειδή ηλικίας 2-7 ετών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ,
2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι 15% της τιμής του σημείου 1,
3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών μέχρι 25% της τιμής του
σημείου 1,
4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών μέχρι 50% της τιμής του
σημείου 1,
5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 2 ετών μέχρι 60 % της τιμής του
σημείου 1,
6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών μέχρι 65% της τιμής του σημείου
1,
7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας μέχρι 40% της τιμής του σημείου 1,
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8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2-4 ετών μέχρι χίλια οχτακόσια (1.800,00) ευρώ,
9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών μέχρι 80% τιμής
του σημείου 8.
ΙΙ. Ζώα αυτόχθονων φυλών που απειλούνται με εξαφάνιση και βελτιωμένα βοοειδή
γαλακτοπαραγωγικής ή κρεοπαραγωγικής ή μικτής κατεύθυνσης που δεν ανήκουν στις
κατηγορίες Ι και IΙΙ του παρόντος άρθρου.
1. Βοοειδή ηλικίας 2-7 ετών μέχρι χίλια διακόσια (1.200,00) ευρώ,
2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι 15% της τιμή του σημείου 1,
3. Βοοειδή ηλικίας 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών μέχρι 25% της τιμής του
σημείου 1,
4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών, 50% της τιμής του
σημείου 1,
5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 2 ετών μέχρι 55% της τιμής του
σημείου 1,
6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας έως 9 ετών μέχρι 65% της τιμής του σημείου
1,
7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας μέχρι 40% της τιμής του σημείου 1,
8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2-4 ετών μέχρι 1500 ευρώ,
9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών μέχρι 80% της
τιμής του σημείου 8.
ΙΙΙ. Μη βελτιωμένα βοοειδή και βοοειδή μικρόσωμων φυλών (πλην των αυτόχθονων
φυλών της κατηγορίας ΙΙ)
1. Βοοειδή ηλικίας 2-7 ετών μέχρι οχτακόσια (800,00) ευρώ,
2. Βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι 15% της τιμής του σημείου 1,
3. Βοοειδή ηλικίας από 3 μηνών και 1 ημέρας έως 6 μηνών μέχρι 25% της τιμής του
σημείου 1,
4. Βοοειδή ηλικίας από 6 μηνών και 1 ημέρας έως 12 μηνών, 35% της τιμής του
σημείου 1,
5. Βοοειδή ηλικίας 12 μηνών και 1 ημέρας έως 2 ετών μέχρι 60% της τιμής του
σημείου 1,
6. Βοοειδή ηλικίας 7 ετών και 1 ημέρας ως 9 ετών μέχρι 65% της τιμής του σημείου
1,
7. Βοοειδή ηλικίας άνω των 9 ετών και 1 ημέρας μέχρι 40% της τιμής του σημείου 1,
8. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 2-4 ετών μέχρι χίλια εκατόν πενήντα (1.150,00)
ευρώ,
9. Ταύροι αναπαραγωγής ηλικίας 4 ετών και 1 ημέρας έως 7 ετών μέχρι 80% της
τιμής του σημείου 8.
Ως ταύροι αναπαραγωγής θεωρούνται
χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία των
χαρακτηρίζονται ως ταύροι αναπαραγωγής.
θηλυκών ζώων της εκτροφής (ένας ταύρος
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τα αρσενικά βοοειδή, τα οποία
αγελάδων και στο διαβατήριό τους
Ο αριθμός τους είναι ανάλογος των
για κάθε 35, ώριμα αναπαραγωγικώς,

θηλυκά ζώα). Μετά από τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού ταύρων
αναπαραγωγής, τα υπόλοιπα αρσενικά ζώα αποζημιώνονται ως λοιπά βοοειδή.
IV. Για πρόβατα και αίγες με επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας
1. Αμνοί ή ερίφια έως 3 μηνών μέχρι πενήντα πέντε (55,00) ευρώ,
2. Αμνοί ή ερίφια από 3 μηνών και 1 ημέρα έως 6 μηνών μέχρι ογδόντα (80,00) ευρώ,
3. Πρόβατα ή αίγες από 6 μηνών και 1 ημέρα έως 3 ετών μέχρι εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ,
4. Πρόβατα ή αίγες από 3 ετών και 1 ημέρα έως 5 ετών μέχρι 80% της τιμής του
σημείου 3,
5. Πρόβατα ή αίγες άνω των 5 ετών και 1 ημέρα μέχρι 60% της τιμής του σημείου 3,
6. Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών μέχρι διακόσια πενήντα
(250,00) ευρώ,
7. Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας από 3 ετών και 1 ημέρα έως 4 ετών μέχρι
80% της τιμής του σημείου 6,
8. Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 4 ετών μέχρι 60% της τιμής του
σημείου 6.
V. Για πρόβατα και αίγες κοινών ή ημίαιμων φυλών
1. Αμνοί ή ερίφια έως 3 μηνών μέχρι σαράντα πέντε (45,00) ευρώ,
2. Αμνοί ή ερίφια από 3 μηνών και 1 ημέρα έως 6 μηνών μέχρι πενήντα πέντε (55,00)
ευρώ,
3. Πρόβατα ή αίγες από 6 μηνών και 1 ημέρα έως 3 ετών μέχρι εκατό (100) ευρώ,
4. Πρόβατα ή αίγες από 3 ετών και 1 ημέρα έως 5 ετών μέχρι 80% της τιμής του
σημείου 3,
5. Πρόβατα ή αίγες άνω των 5 ετών και 1 ημέρα μέχρι 60% της τιμής του σημείου 3,
6. Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών μέχρι εκατόν πενήντα
(150,00) ευρώ,
7. Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας από 3 ετών και 1 ημέρα έως 4 ετών μέχρι
80% της τιμής του σημείου 6.
8. Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 4 ετών μέχρι 60% της τιμής του
σημείου 6.
VI. Για χοίρους:
1. Χοιρίδια θηλασμού 1-7 κιλά 40 ευρώ ανά ζώο,
2. Χοιρίδια απογαλακτισμού 7-25 κιλά 60 ευρώ ανά ζώο,
3. Χοίροι προπάχυνσης 25-55 κιλά 75 ευρώ ανά ζώο,
4. Χοίροι πάχυνσης 1 55-100 κιλά 100 ευρώ ανά ζώο,
5. Χοίροι πάχυνσης 2 100-130 κιλά 120 ευρώ ανά ζώο,
6. Χοιρομητέρες έγκυες 150-250 κιλά 475 ευρώ ανά ζώο,
7. Χοιρομητέρες αντικατάστασης* 75-150 κιλά 350 ευρώ ανά ζώο,
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8. Κάπροι με pedigree 120-350 κιλά 3.000 ευρώ ανά ζώο,
9. Κάπροι χωρίς pedigree 120-350 κιλά 350 ευρώ ανά ζώο.
* Οι χοιρομητέρες αντικατάστασης υπολογίζονται μέχρι ποσοστού 30% των
ενήλικων χοιρομητέρων.
VII. Για πτηνά (όπου n αριθμός ημερών ηλικίας πτηνού):
Σαν ηλικία των πτηνών προσδιορίζεται «η ηλικία του πτηνού την ημερομηνία της
επίσημης δειγματοληψίας ή ελέγχου που το αποτέλεσμα της / του οδήγησε στη λήψη
μέτρων για θανάτωση / σφαγή ή καταστροφή».
1. Ανά καταστρεφόμενο αυγό κατανάλωσης επτά λεπτά (0,07) του ευρώ,
2. Ανά καταστρεφόμενο αυγό επώασης νεοσσών ωοπαραγωγής τριάντα λεπτά (0,30)
του ευρώ,
3. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό ωοπαραγωγής μιας ημέρας σαράντα λεπτά (0,40) του
ευρώ,
4. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό ωοπαραγωγής ηλικίας 2 ημερών έως 200 ημερών
σαράντα λεπτά (0,40) του ευρώ + 0,03 x n,
5. Ανά καταστρεφόμενη όρνιθα ωοτοκίας ηλικίας 201 ημερών έως 455 ημερών μέχρι
πεντέμισι (5,50) ευρώ,
6. Ανά καταστρεφόμενη όρνιθα ωοτοκίας ηλικίας άνω των 456 ημερών μέχρι είκοσι
λεπτά (0,20) του ευρώ,
7. Ανά καταστρεφόμενο αυγό επώασης νεοσσών κρεοπαραγωγής είκοσι λεπτά (0,20)
του ευρώ,
8. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό κρεοπαραγωγής μιας ημέρας τριάντα λεπτά (0,30)
του ευρώ,
9. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό κρεοπαραγωγής 2 ημερών έως 50 ημερών τριάντα
λεπτά (0,30) του ευρώ + 0,03 x n,
10. Ανά καταστρεφόμενο ορνίθιο κρεοπαραγωγής μεγαλύτερο των 51 ημερών
ενάμισι (1,50) ευρώ,
11. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό αναπαραγωγής ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης μιας
ημέρας τρία (3,00) ευρώ,
12. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό αναπαραγωγής ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης
ηλικίας 2 ημερών έως 200 ημερών τρία (3,00) ευρώ + 0,04 x n,
13. Ανά καταστρεφόμενη όρνιθα αναπαραγωγής ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης
ηλικίας 201 ημερών έως 420 ημερών επτάμισι (7,50) ευρώ,
14. Ανά καταστρεφόμενη όρνιθα αναπαραγωγής ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης
ηλικίας άνω των 421 ημερών μέχρι 0,30 ευρώ,
15. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
μιας ημέρας μέχρι τρία (3,00) ευρώ,
16. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
ηλικίας 2 ημερών έως 200 ημερών τρία (3,00) ευρώ + 0,04 x n,
17. Ανά καταστρεφόμενη όρνιθα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
ηλικίας 201 ημερών έως 420 ημερών επτάμισι (7,50) ευρώ,
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18. Ανά καταστρεφόμενη όρνιθα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
ηλικίας άνω των 421 ημερών πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ,
19. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό γαλοπούλας μιας ημέρας ογδόντα λεπτά (0,80) του
ευρώ,
20. Ανά καταστρεφόμενο νεοσσό γαλοπούλας 2 ημερών έως 3 μηνών ογδόντα λεπτά
(0,80) του ευρώ + 0,04 x n,
21. Για κάθε άλλο πτηνό Ζ.Β. μεγαλύτερο των 5 κιλών ένα (1,00) ευρώ ανά κιλό Ζ.Β.,
22. Για άλλα είδη εκτρεφόμενων πτηνών (πάπιες, χήνες, φασιανοί, ορτύκια, πέρδικές,
μελεαγρίδες κ.λπ) από τριάντα λεπτά (0,30) έως δύο (2,00) ευρώ ανά καταστρεφόμενο
πτηνό,
23. Για στρουθοκαμήλους ηλικίας 1 ημέρας έως 20 ημερών μέχρι δέκα (10,00) ευρώ,
24. Για στρουθοκαμήλους ηλικίας 21 ημερών και άνω δέκα (10,00) ευρώ + 0,50 x n,
25. Για στρουθοκαμήλους αναπαραγωγής ηλικίας 1 έτους και άνω, πεντακόσια
(500,00) ευρώ.
26. Για άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 της
παρούσας απόφασης.
VIII. Για ιχθείς, δίθυρα μαλάκια και μαλακόστρακα υδατοκαλλιέργειας:
1. Δυόμισι (2,50) ευρώ ανά κιλό καταστρεφόμενων ιχθύων εξαιρουμένων των χελιών,
2. Έξι (6,00) ευρώ ανά κιλό καταστρεφόμενων χελιών,
3. Πέντε (5,00) ευρώ ανά κιλό καταστρεφόμενων μαλακοστράκων
4. Είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά κιλό καταστρεφόμενων δίθυρων μαλακίων.
IX. Για τα μελισσοσμήνη και τις κυψέλες των μελισσοκομείων
1. Εβδομήντα (70) ευρώ ανά μελισσοσμήνος της καταστρεφόμενης κυψέλης,
2. Τριάντα (30) ευρώ ανά καταστρεφόμενη κυψέλη των δέκα (10) πλαισίων.
X. Για τα ιπποειδή
Ίπποι 500 ευρώ, ημίονοι 400 ευρώ και όνοι 200 ευρώ.
ΧΙ. Για τα μινκ
1. Αρσενικοί γεννήτορες μέχρι 120 ευρώ ανά ζώο
2. Θηλυκοί γεννήτορες μέχρι 80 ευρώ ανά ζώο
3 Παράγωγα μέχρι 45 ευρώ ανά ζώο
Άρθρο 9
Πληροφορίες που απαιτούνται πριν τη χορήγηση χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες
δαπάνες της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 5, της περ. γ της παρ. Β του
άρθρου 6 και της παρ. Β του άρθρου 7.
Δικαίωμα για χορήγηση χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες έχουν μόνο οι
κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 21 της παρούσας απόφασης.
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Στην περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθεί μια εστία νόσου, η οποία καθορίζεται
στις παρ. Α1, Α2 A5 και Α6 του άρθρου 2 απαιτούνται τα παρακάτω:
Α. Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή δημιουργεί ατομικό
φάκελο, έγγραφο ή και ηλεκτρονικό για κάθε εστία που αφορά έναν εκτροφέα ζώων.
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα παραστατικά στοιχεία που σχετίζονται με την
αποζημίωση του εκτροφέα.
I. Τα παραστατικά που σχετίζονται με την αποζημίωση κάθε εκτροφέα είναι τα
παρακάτω:
1. Η απόφαση επιβολής των μέτρων θανάτωσης / σφαγής των ζώων και λήψης των
λοιπών μέτρων που απαιτούνται για την εξάλειψη της εστίας.
2. Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του ζωικού κεφαλαίου την ημέρα της
θανάτωσης / σφαγής και ειδικότερα:
- ο επικαιροποιημένος, μηχανογραφημένος κατάλογος του συστήματος αναγνώρισης
και καταγραφής για τα βοοειδή,
- ο επικαιροποιημένος, μηχανογραφημένος κατάλογος ή επικαιροποιημένο
αντίγραφο του μητρώου εκτροφής του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής για
τα αιγοπρόβατα,
- ο επικαιροποιημένος, μηχανογραφημένος κατάλογος ή επικαιροποιημένο
αντίγραφο του μητρώου εκτροφής του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής για
τους χοίρους,
- ο επικαιροποιημένος, μηχανογραφημένος κατάλογος ή επικαιροποιημένο
αντίγραφο της καρτέλας του σμήνους για τα εκτρεφόμενα πτηνά,
- ο επικαιροποιημένος μηχανογραφημένος κατάλογος ή επικαιροποιημένο αντίγραφο
του μητρώου εκτροφής ανά κλωβό / δεξαμενή για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας,
- ο επικαιροποιημένος μηχανογραφημένος κατάλογος ή επικαιροποιημένο αντίγραφο
του μελισσοκομικού μητρώου για τα μελισσοσμήνη και τις κυψέλες τους.
3. Συνοδευτικά έγγραφα της λήψης και της αποστολής δειγμάτων συνδυασμένα με τα
απαντητικά έγγραφα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
4. Ημερολόγια / πρακτικά των κτηνιατρικών επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν
από την ημερομηνία υποψίας έως την ημερομηνία θανάτωσης / σφαγής ή/ και
καταστροφής των ζώων.
5. Έκθεση επιζωοτιολογικής διερεύνησης για τον εντοπισμό της προέλευσης της
νόσου και ενδεχόμενων επαφών με ζώα, ανθρώπους, μέσα κ.τ.λ.
6. Πιστοποιητικά / άδειες μετακινήσεων που χορηγήθηκαν για τα ζώα της εκτροφής
κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών πριν από τη θανάτωση / σφαγή όπου αυτό
απαιτείται.
7. Αντίγραφα των γενεαλογικών πιστοποιητικών των ζώων (pedigree), εφόσον
απαιτούνται.
8. Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής ή/και τιμολόγια αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων,
εμβολίων, απολυμαντικών, εντομοκτόνων κ.τ.λ.
9. Τιμολόγια αγοράς / πώλησης ζώων κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που
προηγήθηκαν της θανάτωσης και εφόσον προβλέπεται, τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών.
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10. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ ότι τα μέτρα που
συνδέονται με τις αποζημιώσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης ήταν
αναγκαία και ορθώς ελήφθησαν.
11. Πρακτικά αξιολόγησης των ζώων και των αποζημιωμένων προϊόντων.
12. Έγγραφα μεταφοράς των ζώων / προϊόντων, τα οποία κατά παρέκκλιση των
υγειονομικών μέτρων επιτρέπεται υπό την εποπτεία των αρμοδίων αρχών να
μεταφερθούν, να σφαγούν ή και ενδεχομένως να μεταποιηθούν για κατανάλωση από
τον άνθρωπο ή τα ζώα.
13. Επίσημα πρακτικά ή πιστοποιητικά θανάτωσης / καταστροφής των ζώων και των
αποζημιωμένων προϊόντων, καθώς και αντίστοιχες αποδείξεις του καταστροφέα, κατά
περίπτωση.
14. Αίτηση του δικαιούχου για την καταβολή της αποζημίωσης.
15. Αντίγραφα τυχόν άλλων αιτήσεων επιχορήγησης που ζήτησε ο δικαιούχος για την
περίοδο εμπορίας κατά την ημερομηνία θανάτωσης.
16. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 24.
17. Κατάσταση πληρωμής στο δικαιούχο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι).
18. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των πληρωμών, ο ατομικός φάκελος
συμπληρώνεται με τα αποδεικτικά πληρωμής στο δικαιούχο.
II. Ο χειρισμός κάθε ατομικού φακέλου εκτροφέα, καθώς και ο έλεγχος της
πληρότητας αυτού ανατίθεται αποκλειστικά σε ένα αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος τελεί
υπό την ευθύνη και την αρμοδιότητα των άμεσων προϊσταμένων του. Ο φάκελος
διατηρείται για δέκα (10) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και είναι στη
διάθεση των εθνικών και κοινοτικών αρχών ελέγχου, σε κάθε αναζήτηση στοιχείων και
διασταυρούμενων ελέγχων.
Β. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε
συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, εφόσον απαιτείται, ενημερώνει εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίσημης επιβεβαίωσης της πρώτης
εστίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις σχετικές κατηγορίες ζώων ή προϊόντων και
τις αγοραίες αξίες που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες.
Το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την επίσημη επιβεβαίωση της πρώτης εστίας και,
κατόπιν, κάθε δύο (2) μήνες διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος των
αποζημιώσεων, τον αριθμό των ζώων που θανατώνονται ανά κατηγορία και
ενδεχομένως των προϊόντων που καταστρέφονται καθώς και το συνολικό ποσό που
χορηγήθηκε για κάθε κατηγορία.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την πληρωμή στους δικαιούχους των
επιλέξιμων δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 5, της περ. γ της
παρ. Β του άρθρου 6 και της παρ. Β του άρθρου 7
Α. Δικαιούχοι
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1. Για την καταβολή «άμεσης και προσήκουσας» αποζημίωσης στο δικαιούχο
απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών προς την αρμόδια κατά
Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή.
α) αίτηση αποζημίωσης του δικαιούχου,
β) τα πρωτότυπα και ένα φωτοαντίγραφο των παραστατικών που απαιτούνται κατά
περίπτωση ανάλογα με τον τύπο εκτροφής και καθορίζονται στο σημείο Α. Ι του
άρθρου 9 της παρούσας, τα οποία έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος. Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος υποχρεούται από τα Ε.Λ.Π. να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο
αρχείο του, η αρμόδια περιφερειακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή θεωρεί το
φωτοαντίγραφο ως «ακριβές εκ του πρωτοτύπου», σημειώνει και σφραγίζει τόσο το
πρωτότυπο όσο και το φωτοαντίγραφο με την ένδειξη «ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΘΑΝΑΤΩΣΗ /
ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ /
ΑΓΟΡΑ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΛΟΓΩ…………. (κατά περίπτωση αιτία)» και επιστρέφει τα
πρωτότυπα παραστατικά στο δικαιούχο.
2. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την
ολοκλήρωση θανάτωσης και καταστροφής, σφαγής και αξιοποίησης των ζώων. Μετά
το πέρας της παραπάνω προθεσμίας ο κτηνοτρόφος δε δικαιούται αποζημίωση.
Β. Αρμόδιες κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές.
1. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθεί μια εστία νόσου, η οποία καθορίζεται
στις παρ. Α1, Α2 A5 και Α6 του άρθρου 2 η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα
κτηνιατρική αρχή εντός 24 ωρών και ενδεχομένως ταυτόχρονα με την απογραφή των
ζώων, καλεί την αρμόδια επιτροπή εκτίμησης των ζώων, η οποία προβαίνει στην
αξιολόγηση των προς αποζημίωση ζώων και προϊόντων και στην κατάρτιση πρακτικού
αξιολόγησης, λαμβανομένης υπόψη της αγοραίας αξίας αυτών και ενδεχομένως των
τιμολογίων του τελευταίου τριμήνου που έχει στη διάθεσή του ο εκτροφέας.
2. Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης
καταβολής αποζημίωσης του δικαιούχου ολοκληρώνεται ο έλεγχος της πληρότητας
των εγγράφων παραστατικών και των οικονομικών στοιχείων του ατομικού φακέλου
του δικαιούχου σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω δικαιολογητικά και σε ό,τι αφορά την ορθή
εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων επιτήρησης και ελέγχου νοσημάτων που
εφαρμόζουν οι επίσημες κτηνιατρικές αρχές της χώρας ή άλλων κτηνιατρικών
διατάξεων όπως αυτές προκύπτουν από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Τα αιτήματα οικονομικών αποζημιώσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του Παραρτήματος της
παρούσας) μαζί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του
Παραρτήματος της παρούσας) υποβάλλονται ανά τρίμηνο από τις ΔΑΟΚ προς τη
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του
ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την πληρωμή στους δικαιούχους των
επιλέξιμων δαπανών των παρ. Α, Γ α, β και γ, Εα του άρθρου 6 και της παρ. Α του
άρθρου 7 (Βρουκέλλωση αιγοπροβάτων, Σαλμονελώσεις των πτηνών, Λύσσα,
Βρουκέλλωση Βοοειδών, Φυματίωση Βοοειδών, Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών)
Α. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθούν σε ζώα κρούσματα ασθενειών, οι
οποίες καθορίζονται στα σημεία 3α), 3γ), 4α), 4β), 4γ) της παρ. Α του άρθρου 2 της
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παρούσας, η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή, προβαίνει στις
ακόλουθες ενέργειες:
1. Αμέσως και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη γνωστοποίηση του θετικού
αποτελέσματος, επιβάλλει με απόφασή της τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται
σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά προγράμματα, η οποία επιδίδεται με αποδεικτικό
στον εκτροφέα.
2. Αμέσως και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
επίδοσης απόφασης λήψης υγειονομικών μέτρων (ΑΛΥΜ), συνέρχεται η αρμόδια
επιτροπή εκτίμησης των ζώων (άρθρο 15), η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση των
ζώων, λαμβανομένων υπόψη της αγοραίας αξίας αυτών και ενδεχομένως των
τιμολογίων αγοράς / πώλησης ζώων του τελευταίου τριμήνου που έχει στη διάθεσή του
ο εκτροφέας και αυθημερόν συντάσσεται το πρακτικό εκτίμησης, το οποίο
υπογράφεται.
Β. Δημιουργεί ατομικό έγγραφο ή ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε δικαιούχο εκτροφέα
και αναθέτει αποκλειστικά σε έναν αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη
και την αρμοδιότητα των άμεσων προϊσταμένων του, το χειρισμό, τον έλεγχο και την
πληρότητα αυτού. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω παραστατικά στοιχεία
που δικαιολογούν τις δαπάνες αποζημίωσης:
1) Την αίτηση αποζημίωσης του δικαιούχου,
2) Την απόφαση λήψης υγειονομικών μέτρων (ΑΛΥΜ) για την εκμετάλλευση και
υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή υπεύθυνο της εκμετάλλευσης με την ημερομηνία
επίδοσης,
3) Τα έγγραφα αποστολής δειγμάτων και τα απαντητικά έγγραφα των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων, όπου απαιτείται. Στην περίπτωση φυματίωσης αποστέλλεται το
Δελτίο Φυματινισμού,
4) Τον επικαιροποιημένο, μηχανογραφημένο κατάλογο
αναγνώρισης και καταγραφής την ημέρα έκδοσης της ΑΛΥΜ,

του

συστήματος

5) Το πρακτικό εκτίμησης της αξίας ζώντων ζώων (άρθρο 20),
6) Το Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης ή έκθεση επισήμου ελέγχου κατά
περίπτωση,
7) Τα πρωτότυπα διαβατήρια των ζώων και τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα
των γενεαλογικών πιστοποιητικών των ζώων, όπου απαιτείται,
8) Τα πιστοποιητικά μετακίνησης προς το σφαγείο, από τα οποία να προκύπτει και η
ημερομηνία σφαγής,
9) Την Βεβαίωση κατάσχεσης του σφάγιου, εφόσον απαιτείται 80% αποζημίωση
(σημείο Αi του άρθρο 6, και σημείο Α1 του άρθρο 7),
10) Το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής (η πρώτη και η τελευταία σελίδα),
11) Το Πιστοποιητικό Καθαρισμού και Απολύμανσης της εκμετάλλευσης και τα
τιμολόγια αγοράς απολυμαντικού ΤΠ3,
12) Το έντυπο ελέγχου τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων,
13) Την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 24.
14) Κατάσταση πληρωμής στο δικαιούχο σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του
Παραρτήματος της παρούσας.
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Στην περίπτωση αποζημίωσης για βρουκέλλωση αιγοπροβάτων δεν απαιτούνται τα
δικαιολογητικά 7, 11 και 12.
Στην περίπτωση αποζημίωσης πτηνών και προϊόντων για τις ζωονοσογόνους
σαλμονέλλες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 4, 7, 9 και 12.
Γ. Το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής
της αίτησης και των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από το δικαιούχο
ολοκληρώνεται ο έλεγχος της πληρότητας των παραστατικών του ατομικού του
φακέλου. Τα αιτήματα οικονομικών αποζημιώσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του
Παραρτήματος της παρούσας) μαζί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος της παρούσας) υποβάλλονται ανά τρίμηνο από
τις ΔΑΟΚ προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ) της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 12
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την πληρωμή στους δικαιούχους των
επιλέξιμων δαπανών των παρ. Γ.δ και Ε.β του άρθρου 6 (Σαλμονελώσεις των πτηνών,
Λύσσα)
1. Για την καταβολή στους δικαιούχους της ενίσχυσης αγοράς εμβολίων κατά της
Salmonella Enteritidis και Salmonella Typhimurium σύμφωνα με την παρ. Γ.δ του
άρθρου 6 της παρούσας απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο αίτησης καταβολής
της ενίσχυσης συνοδευόμενη από τα ακόλουθα παραστατικά:
α) Αντίγραφο τιμολογίων αγοράς νεοσσών (εσωτερικού ή εξωτερικού) για κάθε
σμήνος.
Στις περιπτώσεις εκείνες που η επιχείρηση διαθέτει δικό της εκκολαπτήριο και
επομένως καλύπτει μέρος των αναγκών της σε νεοσσούς μιας ημέρας από τη δική της
παραγωγή νεοσσών, ο επίσημος κτηνίατρος της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής
ή ο ιδιώτης κτηνίατρος της πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης βεβαιώνει τον πληθυσμό
των σμηνών για τα οποία πρόκειται να δοθεί η οικονομική ενίσχυση αγοράς των
εμβολίων της σαλμονέλας.
Επίσης, στις περιπτώσεις που μεταβάλλεται ο αρχικός πληθυσμός ενός σμήνους για
το οποίο έχει ζητηθεί οικονομική ενίσχυση για την αγορά των εμβολίων της
σαλμονέλας π.χ. λόγω πώλησης κάποιων πτηνών αυτού, αυτή η μεταβολή πρέπει να
τεκμηριώνεται π.χ. φωτοαντίγραφο τιμολογίου πώλησης των πτηνών ή υγειονομικό
πιστοποιητικό μετακίνησης των πτηνών κ.τ.λ.
β) Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής,
γ) Επικυρωμένο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1β) του άρθρου 10 της
παρούσας προσαρμοσμένο ανάλογα για την αγορά εμβολίων, αντίγραφο τιμολογίου
αγοράς εμβολίων, στο οποίο μπορεί να είναι εκτυπωμένα από τον εκδότη του
τιμολογίου οι κωδικοί LOT των παρτίδων των εμβολίων, που αναγράφονται στις
συσκευασίες,
δ) Το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης του εμβολίου με επικολλημένους τους αντίστοιχους
κωδικούς LOT των παρτίδων των εμβολίων, που αναγράφονται στις συσκευασίες.
Στην περίπτωση που μια πολλαπλή συσκευασία φιαλών εμβολίου μοιράζεται σε
περισσότερους του ενός πτηνοτρόφους, καθώς και στην περίπτωση που δεν είναι
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δυνατή η αποκόλληση της ετικέτας από το φιαλίδιο του εμβολίου (εάν αυτή δεν είναι
αυτοκόλλητη), τότε ο πτηνοτρόφος είναι δυνατόν να προσκομίζει φωτοαντίγραφο του
φυλλαδίου οδηγιών χρήσης και ολόκληρα τα φιαλίδια του εμβολίου (γεμάτα ή άδεια)
στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία έχει τη δυνατότητα και την ενυπόγραφη
ευθύνη του ελέγχου των LOT που είναι καταγεγραμμένα στο τιμολόγιο αγοράς των
εμβολίων ή της αναγραφής των LOT των συσκευασιών πάνω στο φυλλάδιο οδηγιών
χρήσης και ακολούθως την καταστροφή της επισήμανσης των φιαλιδίων.
ε) Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων ορνίθων ωοπαραγωγής, απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του πτηνοτρόφου ότι: i) ο αριθμός των ορνίθων, που επιχορηγείται ο
εμβολιασμός τους, δεν υπερβαίνει τη μέγιστη δυναμικότητα του θαλάμου εκτροφής
και ii) η συνολική επιφάνεια του θαλάμου εκτροφής όπου είναι τοποθετημένο το
σμήνος ή που θα τοποθετηθεί στη φάση της παραγωγής είναι: … m2 .
στ) Την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 24.
ζ) Κατάσταση πληρωμής στο δικαιούχο σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του
Παραρτήματος της παρούσας.
2. Για την καταβολή στους δικαιούχους της ενίσχυσης αγοράς εμβολίων κατά της
λύσσας σύμφωνα με την παρ. Ε.β του άρθρου 6 της παρούσας, απαιτείται η
προσκόμιση από το δικαιούχο αίτησης καταβολής της ενίσχυσης συνοδευόμενη από τα
ακόλουθα παραστατικά:
α) επικυρωμένο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1β) του άρθρου 10 της
παρούσας προσαρμοσμένο ανάλογα για την αγορά εμβολίων, αντίγραφο τιμολογίου
αγοράς εμβολίων (εσωτερικού ή εξωτερικού),
β) αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής,
γ) αντίγραφο του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής και
δ) το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης του εμβολίου με επικολλημένους τους κωδικούς LOT
των παρτίδων των εμβολίων, που αναγράφονται στις συσκευασίες.
Στην περίπτωση που μια πολλαπλή συσκευασία φιαλών εμβολίου μοιράζεται σε
περισσότερους του ενός κτηνοτρόφους, καθώς και στην περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η αποκόλληση της ετικέτας από το φιαλίδιο του εμβολίου (εάν αυτή δεν είναι
αυτοκόλλητη), τότε ο κτηνοτρόφος είναι δυνατόν να προσκομίζει φωτοαντίγραφο του
φυλλαδίου οδηγιών χρήσης και ολόκληρα τα φιαλίδια του εμβολίου (γεμάτα ή άδεια)
στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, η οποία έχει τη δυνατότητα και την ενυπόγραφη
ευθύνη της αναγραφής των LOT των συσκευασιών πάνω στο φυλλάδιο οδηγιών
χρήσης και ακολούθως την καταστροφή της επισήμανσης των φιαλιδίων.
ε) υπεύθυνη δήλωση του κτηνοτρόφου στην οποία θα βεβαιώνει το μέγεθος (πλήθος
ζώων) του κοπαδιού που εμβολιάσθηκε. Η αρμόδια αρχή η οποία παραλαμβάνει τα
δικαιολογητικά προβαίνει σε διασταύρωση των πληθυσμιακών στοιχείων που δηλώνει
ο κτηνοτρόφος χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταγραφής που έχει στη
διάθεσή της.
στ) την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 24.
ζ) Κατάσταση πληρωμής στο δικαιούχο σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του
Παραρτήματος της παρούσας.
3. Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή, δημιουργεί ατομικό
έγγραφο ή ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε δικαιούχο και αναθέτει αποκλειστικά σε ένα
88

υπάλληλο, ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη και την αρμοδιότητα των άμεσων
προϊσταμένων του, τον έλεγχο, το χειρισμό και την πληρότητα αυτού. Το αργότερο
εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης και των παραστατικών, και
ενδεχομένως τη διασταύρωση με άλλα στοιχεία αρχείων των αρμοδίων κτηνιατρικών
ή άλλων αρχών, ολοκληρώνεται ο έλεγχος της πληρότητας των παραστατικών του
ατομικού φακέλου του δικαιούχου. Τα αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του Παραρτήματος της παρούσας) μαζί με τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις πληρωμής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος της παρούσας)
υποβάλλονται ανά τρίμηνο από τις ΔΑΟΚ προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ)
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 13
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την πληρωμή στους δικαιούχους των
επιλέξιμων δαπανών της παρ. 2 του άρθρου 5 Μεταδοτικές Σπογγώδεις
Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)
Για την καταβολή στους δικαιούχους της ενίσχυσης που προκύπτει από τη
δειγματοληψία νεκρών ζώων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, η
αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή, καταρτίζει κατάσταση
πληρωμής των δικαιούχων μετά από αίτησή ενίσχυσής τους με τα αναλογούντα ποσά
βάσει των αναλυτικών στοιχείων των νεκρών ζώων που δειγματίζονται. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ενίσχυση, αποτελεί η τεκμηρίωση της δειγματοληψίας και της
αποστολής του δείγματος σε κρατικό κτηνιατρικό εργαστήριο με την χρήση των
κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων αποστολής των δειγμάτων η καταχώρηση της
δειγματοληψίας στην ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Σ. για τις ΜΣΕ και η προσκόμιση
Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 24 από τον δικαιούχο. Η συγκεκριμένη ενίσχυση, δεν
καταβάλλεται στην περίπτωση που τα νεκρά ζώα προέρχονται από θετικές στην
Τρομώδη Νόσο εκμεταλλεύσεις διότι σε αυτή την περίπτωση η δειγματοληψία των
νεκρών ζώων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από το πρόγραμμα επιτήρησης και
εκρίζωσης των ΜΣΕ. Τα αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του
Παραρτήματος της παρούσας) μαζί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος της παρούσας) υποβάλλονται ανά τρίμηνο από
τις ΔΑΟΚ προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ) της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
Άρθρο 14
Υπολογισμός λειτουργικών δαπανών
Ο υπολογισμός των λειτουργικών δαπανών που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 4 και στην παρ. 3 του άρθρου 5 αφορούν μόνο τις επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες
συνδέονται με αυτές που καθορίζονται παρακάτω:
1. Δαπάνες για την υποχρεωτική θανάτωση των ζώων:
α) μισθοί και αμοιβές έκτακτου προσωπικού που ασχολείται ειδικά για το σκοπό
αυτό,
β) παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού, αναλώσιμα και ειδικός εξοπλισμός που
χρησιμοποιείται για τη θανάτωση,
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γ) παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά των ζώων στον τόπο
θανάτωσης.
2. Δαπάνες για τη μεταφορά και καταστροφή των θανατωμένων ή νεκρών ζώων ή
τμημάτων αυτών ή και των προϊόντων τους:
α) διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων: παροχή υπηρεσιών και μίσθωση εξοπλισμού για
τη συλλογή, τη μεταφορά και τη διαχείριση των θανατωμένων ή νεκρών ζώων ή
τμημάτων αυτών ή και των προϊόντων τους σε εγκεκριμένες / καταχωρημένες μονάδες
διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων,
β) ταφή: μισθοί και αμοιβές του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται ειδικά για
το σκοπό αυτό, παροχή υπηρεσιών και μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά και την
ταφή των θανατωμένων ή νεκρών ζώων ή τμημάτων αυτών ή/και των προϊόντων τους
και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του χώρου ταφής,
γ) καύση ενδεχομένως επιτόπου: μισθοί και αμοιβές του έκτακτου προσωπικού που
απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, καύσιμα ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται,
παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά των θανατωμένων ή
νεκρών ζώων ή τμημάτων αυτών ή και των προϊόντων τους και προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για την απολύμανση της μονάδας καύσης.
3. Δαπάνες για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απεντόμωση των
εκμεταλλεύσεων:
α) προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την
απεντόμωση,
β) μισθοί και αμοιβές έκτακτου προσωπικού, παροχή υπηρεσιών και μίσθωση
εξοπλισμού που απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
4. Δαπάνες για την καταστροφή μολυσμένων ζωοτροφών και προϊόντων (παροχή
υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά και την καταστροφή των
ζωοτροφών ή/και των προϊόντων).
5. Δαπάνες σχετικά με την καταστροφή του μολυσμένου εξοπλισμού στην περίπτωση
που δεν επιτυγχάνεται πλήρης καθαρισμός και απολύμανση του και ειδικότερα παροχή
υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά και την καταστροφή του.
6. Στο πλαίσιο του εμβολιασμού, στις επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να
περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι αμοιβές του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται
ειδικά για το σκοπό αυτό, τα αναλώσιμα και ο ειδικός εξοπλισμός που απαιτείται για
τον εμβολιασμό και ενδεχομένως η αγορά εμβολίων σε περίπτωση κατά την οποία η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράσχει τα εμβόλια που είναι αναγκαία
για την εξάλειψη της νόσου.
7. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες ζημιές που συνδέονται με την κατεδάφιση ή την
ανακαίνιση κτιρίων, οι δαπάνες υποδομής και οι δαπάνες που συνδέονται με τις
οικονομικές απώλειες και την ανεργία που σχετίζεται με την παρουσία της νόσου ή την
απαγόρευση της απόκτησης νέων ζώων.
8. Δαπάνες σχετικά με την καταστροφή των μελισσοσμηνών και των κυψελών που
προσβλήθηκαν από τα εξωτικά παράσιτα των μελισσών Tropilaelaps spp. και Aethina
tumida.
9. Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης
της Λύσσας: α) οι δαπάνες υλικών συσκευασίας και μεταφοράς δειγμάτων, σε
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περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές στο Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα (με μεταφορά πιστώσεων στις αρμόδιες
περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές) και β) η παροχή υπηρεσιών και μίσθωση
εξοπλισμού από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές για τη συλλογή, τη μεταφορά
και τη διαχείριση των θανατωμένων ή νεκρών ζώων ή τμημάτων αυτών ή και των
προϊόντων τους σε εγκεκριμένες / καταχωρημένες μονάδες διαχείρισης ζωικών
υποπροϊόντων.
10. Οι δαπάνες συσκευασίας και μεταφοράς δειγμάτων, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς
για την Αφρικανική Πανώλη ή σε άλλο επίσημο εργαστήριο του ΥΠΑΑΤ όπου
διενεργούνται δοκιμές για τη διάγνωση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στο
πλαίσιο εφαρμογής της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης του παραπάνω
νοσήματος.
11. Οι δαπάνες για την υγειονομική διαχείριση των πτωμάτων αγριόχοιρων, μετά τη
δειγματοληψία τους στα πλαίσια της παθητικής επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης
των χοίρων συμπεριλαμβανομένων των μισθών και αμοιβών του έκτακτου
προσωπικού που απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, την παροχή υπηρεσιών και
τη μίσθωση εξοπλισμού.
12. Οι δαπάνες αγοράς εμβολίων καθώς και εντομοκτόνων ή/και εντομοαπωθητικών
από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή/και τις Δ.Α.Ο.Κ. των
Περιφερειακών Ενοτήτων για τον έλεγχο της διασποράς και την καταπολέμηση των
εντόμων - φορέων που είναι υπεύθυνα για την μετάδοση του ιού του καταρροϊκού
πυρετού του προβάτου στο πλαίσιο προγραμμάτων που καταρτίζουν και εκτελούν οι
εν λόγω Κτηνιατρικές Αρχές.
13. Οι δαπάνες καυσίμων των μετακινήσεων του κτηνιατρικού προσωπικού των
Δ.Α.Ο.Κ. στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης και εκρίζωσης
της ευλογιάς των προβάτων και αιγών και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών
καθώς και του προγράμματος πρόληψης, επιζωοτιολογικής επιτήρησης και ελέγχου της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων.
Ο υπολογισμός των παραπάνω λειτουργικών δαπανών γίνεται με βάση τα
παραστατικά έγγραφα που σχετίζονται με τις πράξεις και τις αγορές των αγαθών και
των υπηρεσιών, που επιβεβαιώνουν τις δαπάνες των διαφόρων ενεργειών. Τα
τιμολόγια αγοράς υλικών και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις τρέχουσες τιμές αγοράς και εργασίας.
Άρθρο 15
Πληροφορίες που απαιτούνται πριν τη χορήγηση χρηματοδότησης για τις
λειτουργικές δαπάνες της παρ. 3 του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 5
Στην περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθεί μια εστία νόσου, η οποία καθορίζεται
στις παρ. Α1, Α5 και Α2 του άρθρου 2, απαιτούνται τα παρακάτω:
Α. Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή δημιουργεί ατομικό
φάκελο, έγγραφο ή και ηλεκτρονικό για κάθε εστία που αφορά έναν εκτροφέα ζώων.
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα παραστατικά έγγραφα που σχετίζονται με τις δαπάνες
που καθορίζονται στο άρθρο 14.
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Β. Τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 14 και
αφορούν εστίες ασθενειών που καθορίζονται στις παρ. Α1, Α5 και Α2 του άρθρου 2,
είναι τα παρακάτω:
1. Τιμολόγια αγοράς αναλωσίμων υλικών, απολυμαντικών / καθαριστικών και
ειδικού εξοπλισμού.
2. Δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή μίσθωσης εξοπλισμού θανάτωσης,
μεταφοράς και καταστροφής των ζώων / προϊόντων / ζωοτροφών / εξοπλισμού.
3. Δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή μίσθωσης εξοπλισμού για τον
καθαρισμό, την απολύμανση και την απεντόμωση των εκμεταλλεύσεων.
4. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μέσων μεταφοράς, εξοπλισμού θανάτωσης ή
ενταφιασμού που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή/και προσωπικού που εργάζεται στο
δημόσιο τομέα, οι αμοιβές των οποίων δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με
την παρούσα απόφαση, συντάσσεται ημερολόγιο πρακτικών των ενεργειών και των
συμμετεχόντων σε αυτές.
Γ. Ο χειρισμός κάθε ατομικού φακέλου εκτροφέα, καθώς και ο έλεγχος της
πληρότητας αυτού ανατίθεται αποκλειστικά σε ένα αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος τελεί
υπό την ευθύνη και την αρμοδιότητα των άμεσων προϊσταμένων του. Ο φάκελος
διατηρείται για δέκα (10) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και είναι στη
διάθεση των εθνικών και κοινοτικών αρχών ελέγχου, σε κάθε αναζήτηση στοιχείων και
διασταυρούμενων ελέγχων.
Δ. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε
συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ, εφόσον απαιτείται, το αργότερο δύο
(2) μήνες μετά την επίσημη επιβεβαίωση της πρώτης εστίας και στη συνέχεια κάθε δύο
μήνες διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τις
βασικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες: τα ποσά που καταβάλλονται
για τη θανάτωση, τη μεταφορά και την καταστροφή των ζώων, αυγών και γάλακτος,
τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απεντόμωση των εκμεταλλεύσεων, την
καταστροφή των τροφίμων και ενδεχομένως των υλικών.
Άρθρο 16
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την καταβολή των λειτουργικών δαπανών της
παρ. 3 του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 5
1. Για την καταβολή των «λειτουργικών δαπανών» απαιτείται η υποβολή των
παρακάτω δικαιολογητικών προς την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή:
α) αίτηση,
β) τα πρωτότυπα και ένα φωτοαντίγραφο των παραστατικών που καθορίζονται στο
σημείο Β του άρθρου 15 της παρούσας εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα του
δικαιούχου. Για τα παραστατικά αυτά σε περίπτωση που ο δικαιούχος υποχρεούται από
τα Ε.Λ.Π. να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, η αρμόδια
περιφερειακή κτηνιατρική αρχή θεωρεί το φωτοαντίγραφο ως «ακριβές εκ του
πρωτοτύπου» σημειώνει και σφραγίζει τόσο το πρωτότυπο όσο και το φωτοαντίγραφο
με την ένδειξη «ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και
επιστρέφει τα πρωτότυπα παραστατικά στο δικαιούχο.

92

γ) συγκεντρωτικός πίνακας λειτουργικών δαπανών.
2. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την
ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης της εκτροφής. Μετά το πέρας της
παραπάνω προθεσμίας ο δικαιούχος δε δικαιούται αποζημίωση.
Λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή μορφή και το περιεχόμενο των αιτημάτων
πληρωμής της ως άνω παρ. 1 θα καθορίζονται με εγκυκλίους της αρμόδιας Διεύθυνσης
(ΔΥΖ) κατά τέτοιο τρόπο που να διευκολύνεται κατά περίπτωση ο έλεγχος και η
διασταύρωση των στοιχείων των δαπανών που αφορά το κάθε αίτημα.
Άρθρο 17
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την πληρωμή στους δικαιούχους των
επιλέξιμων δαπανών των παρ. Βα, Δ, Εγ, Εδ, και ΣΤ του άρθρου 6
1. Για την καταβολή στους δικαιούχους των ενισχύσεων που προκύπτουν από τη
συμμετοχή βοοειδών /προβάτων / αιγοειδών - μαρτύρων στο πρόγραμμα αιμοληψίας
για την ορολογική επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού, σύμφωνα με την παρ. Βα του
άρθρου 6 της παρούσας, η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρική Αρχή,
καταρτίζει κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά, τον
τελευταίο μήνα του έτους, βάσει των αναλυτικών στοιχείων των ζώων που
δειγματίστηκαν και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο.
2. Για την καταβολή στους δικαιούχους των ενισχύσεων που προκύπτουν από τον
εντοπισμό, τη συλλογή και την παράδοση άγριων πτηνών σύμφωνα με την παρ. Δ του
άρθρου 6 της παρούσας, η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή,
καταρτίζει τον τελευταίο μήνα του έτους κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων με τα
αναλογούντα ποσά βάσει των αναλυτικών στοιχείων των συλλεχθέντων άγριων
πτηνών σύμφωνα με το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των
πτηνών.
3. Για την καταβολή στους δικαιούχους των ενισχύσεων που προκύπτουν από τη
συλλογή νεκρών / θανατωμένων ζώων σύμφωνα με τις παρ. Εγ και Εδ του άρθρου 6
της παρούσας (ζώα που συλλέγονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος
Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας), η αρμόδια κατά Περιφερειακή
Ενότητα κτηνιατρική αρχή, καταρτίζει δύο φορές κατ’ έτος κατάσταση πληρωμής των
δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά βάσει των αναλυτικών στοιχείων των
συλλεχθέντων ζώων.
4. Για την καταβολή στους δικαιούχους των ενισχύσεων που προκύπτουν από την
ενημέρωση για νεκρούς αγριόχοιρους, τη δειγματοληψία νεκρών αγριόχοιρων, τη
δειγματοληψία θηρευμένων αγριόχοιρων, τη διαχείριση των πτωμάτων νεκρών
αγριόχοιρων κατά την επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και
Αγριόχοιρων καθώς και τη θανάτωση ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων, σύμφωνα με
την παρ. ΣΤ του άρθρου 6 της παρούσας, η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα
κτηνιατρική αρχή, καταρτίζει δύο φορές κατ’ έτος κατάσταση πληρωμής των
δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά βάσει των αναλυτικών στοιχείων των
συλλεχθέντων ζώων.
Άρθρο 18
Διαδικασία εγγραφής δαπάνης στο ΠΔΕ, χρηματοδότησης και πληρωμής
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Α. Η καθ’ ύλην αρμόδια για το πρόγραμμα Υπηρεσία του Υπ.Α.Α. και Τ., Διεύθυνση
Υγείας των Ζώων, υποβάλλει στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της δαπάνης στο ΠΔΕ
(προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις, Τεχνικό Δελτίο έργου), σύμφωνα με την
εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει.
Β. Για την πληρωμή της προσήκουσας αποζημίωσης / ενίσχυσης στους εκτροφείς
ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τα αιτήματα των δικαιούχων υποβάλλονται στις
ΔΑΟΚ εντός του έτους πραγματοποίησης της δαπάνης. Για δαπάνες που
πραγματοποιούνται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τα αιτήματα των δικαιούχων
υποβάλλονται στις ΔΑΟΚ το αργότερο έως 31 Μαρτίου του επόμενους έτους. Σε κάθε
περίπτωση τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά των άρθρων 9 10,
11, 12 και 13 της παρούσας.
1. Τα αιτήματα οικονομικής αποζημίωσης/ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του
Παραρτήματος της παρούσας) μαζί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος της παρούσας) υποβάλλονται ανά τρίμηνο από
τις ΔΑΟΚ προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ) της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Εφιστάται η προσοχή των ΔΑΟΚ για την πλήρη και ορθή
συμπλήρωση των καταστάσεων πληρωμής. Αιτήματα πληρωμής που είναι ελλιπή δεν
γίνονται δεκτά και απορρίπτονται.
2. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων βάσει των αιτημάτων πληρωμής εκδίδει υπουργική
απόφαση έγκρισης διάθεσης και κατανομής των απαιτούμενων ποσών ανά Περιφέρεια
και Περιφερειακή Ενότητα για την πληρωμή του έργου 2019ΣΕ08220006. Την
ανωτέρω υπουργική απόφαση τη διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπ.Α.Α. και Τ. προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση του
έργου και των λογαριασμών των υπολόγων.
3. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ αποστέλλουν στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των
Περιφερειών (Διευθύνσεις Οικονομικού ή Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης) που
έχουν οριστεί υπόλογοι διαχειριστές του έργου τα αιτήματα πληρωμής μαζί με
αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατά τόπους Τμημάτων Κτηνιατρικής, στις οποίες
αναφέρεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα
και τη νομιμότητα τους και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας για κάθε έλεγχο από
τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, ώστε να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές από
τους ορισμένους υπεύθυνους λογαριασμού μέσω της πλατφόρμας του epde, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση.
Οι υπεύθυνοι λογαριασμού θα ορισθούν από τον Υπόλογο και τα στοιχεία τους θα
διαβιβαστούν στην Γενική Διεύθυνση οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ.,
Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ για την
ανάθεση του έργου στο σύστημα epde.
4. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής βάσει των
αιτημάτων πληρωμής μπορεί να ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων των φακέλων των αιτημάτων
πληρωμής με τη συνδρομή υπαλλήλου της κατά περίπτωση αρμόδιας για την πληρωμή
οικονομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας (Διευθύνσεις Οικονομικού ή Περιφερειακά
Ταμεία Ανάπτυξης). Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών εφόσον απαιτείται
ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, καθώς και αντίγραφα
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρικές αρχές,
για την περαιτέρω τεκμηρίωση των αντίστοιχων αιτημάτων προκειμένου να
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ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής τους. Σε περίπτωση που από τις ανωτέρω
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις ή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά δε
δικαιολογείται το ύψος κάποιου αιτήματος ή δεν πιστοποιείται η επιλεξιμότητα της εν
λόγω δαπάνης οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών εισηγούνται στις
αρμόδιες κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρικές αρχές την υποβολή
τροποποιημένου αιτήματος. Εφόσον η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα
Κτηνιατρική Αρχή δεν υποβάλλει εγκαίρως και κατά ικανοποιητικό τρόπο το εν λόγω
τροποποιημένο αίτημα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας εισηγείται στην
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής την αναστολή της
πληρωμής μέρους ή του συνόλου του αντίστοιχου αιτήματος.
Γ. Για την καταβολή της ενίσχυσης των δικαιούχων στο πλαίσιο των προγραμμάτων
της ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης της λύσσας (παρ. Εγ, Εδ του άρθρου 6), της
επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών (παρ. Δ του άρθρου 6), της
επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων (παρ. ΣΤ του
άρθρου 6), της ορολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (παρ.
Βα του άρθρου 6):
Για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους ακολουθείται η εξής
διαδικασία: Τα αιτήματα των δικαιούχων υποβάλλονται στις ΔΑΟΚ εντός του έτους
πραγματοποίησης της δαπάνης. Για δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά το
τελευταίο τρίμηνο του έτους, τα αιτήματα των δικαιούχων υποβάλλονται στις ΔΑΟΚ
το αργότερο έως 31 Μαρτίου του επόμενους έτους.
1. Τα αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του Παραρτήματος της
παρούσας) μαζί με τις καταστάσεις πληρωμής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 του Παραρτήματος
της παρούσας και για την ορολογική επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του
προβάτου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 του Παραρτήματος της παρούσας ) υποβάλλονται κατά
περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας από τις ΔΑΟΚ προς τη Διεύθυνση
Υγείας των Ζώων (ΔΥΖ) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
Εφιστάται η προσοχή των ΔΑΟΚ για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των
καταστάσεων πληρωμής. Αιτήματα πληρωμής που είναι ελλιπή δεν γίνονται δεκτά και
απορρίπτονται.
2. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων βάσει των αιτημάτων πληρωμής εκδίδει υπουργική
απόφαση έγκρισης διάθεσης και κατανομής των απαιτούμενων ποσών ανά Περιφέρεια
και Περιφερειακή Ενότητα για την πληρωμή του έργου 2019ΣΕ08220006. Την
ανωτέρω υπουργική απόφαση τη διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπ.Α.Α. και Τ. προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση του
έργου και των λογαριασμών των υπολόγων.
3. Οι αρμόδιες ΔΑΟΚ αποστέλλουν στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των
Περιφερειών (Διευθύνσεις Οικονομικού ή Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης) που
έχουν οριστεί υπόλογοι διαχειριστές του έργου τα αιτήματα πληρωμής μαζί με
αντίστοιχες βεβαιώσεις των κατά τόπους Τμημάτων Κτηνιατρικής, στις οποίες
αναφέρεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα
και τη νομιμότητα τους και τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας για κάθε έλεγχο από
τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, ώστε να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές από
τους ορισμένους υπεύθυνους λογαριασμού μέσω της πλατφόρμας του epde, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση.
Οι υπεύθυνοι λογαριασμού θα ορισθούν από τον Υπόλογο και τα στοιχεία τους θα
διαβιβαστούν στην Γενική Διεύθυνση οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ.,
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Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ για την
ανάθεση του έργου στο σύστημα epde.
Δ. Για τις δαπάνες προμηθειών του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού
για την κάλυψη αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και των
προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α του άρθρου 2 της παρούσας και των
λειτουργικών δαπανών του άρθρου 14 ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές
οφείλουν να προγραμματίζουν τις ανάγκες τους σε συνεργασία με τις οικείες
οικονομικές Υπηρεσίες. Ακολουθούνται οι ισχύουσες από το δημόσιο λογιστικό
διατάξεις του π.δ. 80/2016 και του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, περί ανάληψης
υποχρέωσης καθώς και οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, περί Προμηθειών
του Δημοσίου.
2. Το αίτημα πληρωμής υποβάλλουν ανά τρίμηνο οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και αφορά τις δαπάνες που έχουν
προχρηματοδοτηθεί και περιλαμβάνει:
2.1 το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης πίστωσης ανά αιτιολογία
δαπάνης (κωδικό δαπάνης).
2.2 τις ηλεκτρονικές καταστάσεις δαπανών λειτουργικών εξόδων σύμφωνα με το
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 του Παραρτήματος της παρούσας.
Αιτήματα πληρωμής που είναι ελλιπή, δηλαδή δεν περιλαμβάνουν όλες τις
πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται.
3. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων αφού ελέγξει την επιλεξιμότητα των δαπανών που
έχουν προχρηματοδοτηθεί καταρτίζει τελικές καταστάσεις δαπανών λειτουργικών
εξόδων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και εκδίδει απόφαση
χρηματοδότησης με συνημμένες τις παραπάνω καταστάσεις. Την απόφαση την
κοινοποιεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Τμήμα ΠΔΕ για να εκδώσει εντολή
κατανομής και να χρηματοδοτήσει τους λογαριασμούς των διαχειριστών έργων υπολόγων (Διευθύνσεις Οικονομικού ή Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης). Επίσης την
κοινοποιεί στους ανωτέρω υπολόγους, προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές
δαπάνες που έχουν προχρηματοδοτηθεί.
Ε. Για την καταβολή της ενίσχυσης των δικαιούχων των παρ. Εγ, Εδ του άρθρου 6,
που αφορούν στη συλλογή νεκρών / θανατωμένων ζώων (κόκκινων αλεπούδων) στο
πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης της
Λύσσας ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1.1 Αναφορικά με τα δείγματα Παθητικής Επιτήρησης οι κυνηγοί, θηροφύλακες και
μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες κατά
Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές σύμφωνα με το
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 του Παραρτήματος της παρούσας, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που
προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από
κυνηγούς για το Πρόγραμμα Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας».
Μαζί με τα ανωτέρω, κάθε κυνηγός, θηροφύλακας ή μέλος περιβαλλοντικής
οργάνωσης οφείλει να προσκομίζει στις κτηνιατρικές αρχές:
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α) Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά του (για τους κυνηγούς η άδεια θήρας
δεν χρειάζεται να είναι σε ισχύ την περίοδο της αίτησης, αρκεί να ήταν σε ισχύ το
ανώτερο έως και τρία χρόνια πριν),
β) ΑΦΜ,
γ) IBAN τραπεζικού λογαριασμού.
1.2 Αναφορικά με τα δείγματα Ενεργητικής Επιτήρησης, οι κυνηγοί, και οι
θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή
Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 του Παραρτήματος της
παρούσας, ενώ μαζί με κάθε δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το
«Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής
Επιτήρησης της Λύσσας».
Μαζί με τα ανωτέρω, κάθε κυνηγός ή θηροφύλακας οφείλει να προσκομίζει στις
κτηνιατρικές αρχές:
α) Άδεια κυνηγιού σε ισχύ εφόσον ο θηροφύλακας / κυνηγός θανάτωσε το ζώο
αυτόνομα και όχι κατά την συμμετοχή του στα πλαίσια συνεργείου δίωξης (μόνο κατά
την κυνηγετική περίοδο) και επιπλέον για τους θηροφύλακες έγγραφο που να
αποδεικνύει την ιδιότητά τους.
β) ΑΦΜ,
γ) IBAN τραπεζικού λογαριασμού.
2. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές
διενεργούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δικαιούχων
κυνηγών, θηροφυλάκων και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων.
3. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περιλαμβάνει:
3.1. το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης πίστωσης ανά κατηγορία
επιτήρησης.
3.2. εγκεκριμένες και θεωρημένες καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων κυνηγών,
Θηροφυλάκων και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων σύμφωνα με το
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 του Παραρτήματος της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων
και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
5. Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή, οφείλει να αναζητεί και
να διατηρεί στα αρχεία της βεβαιώσεις, που πιστοποιούν την εκτελεσμένη, από τις
πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, εντολή πληρωμής μέσω της
Τράπεζας της Ελλάδας στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η τήρηση των παραπάνω
βεβαιώσεων αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες των περ. γ και δ της παρ. Ε του άρθρου 6,
(στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος καταπολέμησης και εκρίζωσης της λύσσας).
Οι βεβαιώσεις αυτές αποστέλλονται στη Διεύθυνση Υγείας των ζώων σε κάθε
περίπτωση που ζητηθούν και οπωσδήποτε συνολικά για το έτος καταβολής τους, μέχρι
την 1η Απριλίου του επόμενου έτους.
Για την ορθή αποστολή των παραπάνω βεβαιώσεων εκτελεσμένων πληρωμών
απαιτείται η αναγραφή σε κάθε δαπάνη του συγκεκριμένου προγράμματος (λύσσα) της
εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, καθώς και το είδος της δραστηριότητας, για το οποίο
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καταβλήθηκε η σχετική πίστωση, δηλαδή, εάν πρόκειται για δείγματα ενεργητικής ή
παθητικής επιτήρησης λύσσας.
ΣΤ. Για την καταβολή της ενίσχυσης των δικαιούχων της παρ. Δ του άρθρου 6,
αναφορικά με τον εντοπισμό, τη συλλογή και την παράδοση νεκρών ή ημιθανών
άγριων πτηνών στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής
διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Κυνηγοί, θηροφύλακες και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων προσκομίζουν στις
αρμόδιες κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα παρακάτω:
α) έντυπο αποστολής δείγματος κατάλληλα συμπληρωμένο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 του
Παραρτήματος της παρούσας)
β) αίτημα πληρωμής στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο ΑΦΜ και ο IBAN
τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 του Παραρτήματος της
παρούσας)
γ) έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος (κυνηγός ή φύλακας θήρα
ς ή μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης).
2. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές
διενεργούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δικαιούχων
κυνηγών, θηροφυλάκων και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων.
3. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περιλαμβάνει:
3.1. το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης πίστωσης ανά κατηγορία
επιτήρησης
3.2. εγκεκριμένες και θεωρημένες καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων κυνηγών,
θηροφυλάκων και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων σύμφωνα με το
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 του Παραρτήματος της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων
και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
Ζ. Στο πλαίσιο της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και
Αγριόχοιρων και των δράσεων για την πρόληψη και έλεγχο του νοσήματος, για την
καταβολή της ενίσχυσης των δικαιούχων που αναφέρονται στην παρ. ΣΤ του άρθρου
6, και ανά περίπτωση, αναφορικά με την ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων για ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και τη συνδρομή τους
στον εντοπισμό αυτών των νεκρών αγριόχοιρων, για τη δειγματοληψία νεκρών
αγριόχοιρων, για τη δειγματοληψία θηρευμένων αγριόχοιρων, για τη διαχείριση των
πτωμάτων αυτών των νεκρών αγριόχοιρων και για τη θανάτωση ενήλικων θηλυκών
αγριόχοιρων σύμφωνα με την παρ. ΣΤ του άρθρου 6 της παρούσας ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
1. Οι δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης ανά περίπτωση, προσκομίζουν στις αρμόδιες
κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα παρακάτω:
α) Αίτημα πληρωμής για ανεύρεση νεκρού αγριόχοιρου ή συλλογή δείγματος νεκρού
αγριόχοιρου ή συλλογή δείγματος θηρευμένου αγριόχοιρου ή θανάτωση ενήλικου
θηλυκού αγριόχοιρου ή για την υγειονομική διαχείριση του πτώματος νεκρού
αγριόχοιρου, σύμφωνα με την παρ. ΣΤ του άρθρου 6 της παρούσας, κατάλληλα
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συμπληρωμένο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 του Παραρτήματος της παρούσας)στο οποίο θα
αναφέρεται μεταξύ άλλων ο ΑΦΜ και ο IBAN τραπεζικού λογαριασμού του
αιτούντος.
β) Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος στην περίπτωση
συλλογής δείγματος νεκρού ή θηρευμένου αγριόχοιρου, υγειονομικής διαχείρισης του
πτώματος νεκρού αγριόχοιρου, θανάτωσης θηλυκού ενήλικου αγριόχοιρου (κυνηγός ή
φύλακας θήρας).
2. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές
διενεργούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δικαιούχων
στις περιπτώσεις ενισχύσεων που δύναται να λάβουν ατομικά κυνηγοί ή θηροφύλακες
3. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περιλαμβάνει:
3.1. το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης πίστωσης ανά κατηγορία
επιτήρησης
3.2. εγκεκριμένες και θεωρημένες καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων κυνηγών,
θηροφυλάκων σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 του Παραρτήματος της παρούσας σε
ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων
και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
Η. Για την καταβολή στους δικαιούχους της ενίσχυσης που προκύπτει από τη
συμμετοχή βοοειδών / προβάτων / αιγοειδών - μαρτύρων στο πρόγραμμα αιμοληψίας
για την ορολογική επιτήρηση του Καταρροϊκού Πυρετού, σύμφωνα με την παρ. Βα του
άρθρου 6 της παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρική Αρχή, καταρτίζει κατάσταση
πληρωμής των δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά, ανά εξάμηνο, βάσει των
αναλυτικών στοιχείων των ζώων που δειγματίστηκαν και υποβλήθηκαν σε
εργαστηριακό έλεγχο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 του Παραρτήματος της παρούσας).
2. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή
Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
3. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού λογαριασμού των δικαιούχων
και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Γ του παρόντος άρθρου.
Θ. Οι δαπάνες αμοιβής φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία διενεργούνται
συμβάσεις έργου παροχής υπηρεσιών, για την εκτέλεση και την εφαρμογή
κτηνιατρικών προγραμμάτων του τομέα της υγείας των ζώων, καταβάλλονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις Δημόσιες Συμβάσεις διατάξεις.
Ι. Για την καταβολή των δαπανών καυσίμων των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων του
κτηνιατρικού προσωπικού των ΔΑΟΚ (μονίμου και ΙΔΟΧ) που μετακινείται στο
πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης και εκρίζωσης της ευλογιάς των
προβάτων και αιγών και της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών καθώς και του
προγράμματος πρόληψης, επιζωοτιολογικής επιτήρησης και ελέγχου της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων ισχύουν τα εξής:

99

Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές στα
αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 του Παραρτήματος της παρούσας)
που υποβάλλονται ανά τρίμηνο στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής συμπεριλαμβάνουν τις δαπάνες καυσίμων που έχουν
πραγματοποιηθεί (ανεξάρτητα αν πληρώθηκαν από πόρους της Περιφέρειας ή όχι) ανά
δικαιούχο. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται
στην περ. Δ 3 ανωτέρω.
Οι δικαιούχοι που δεν τους έχει καταβληθεί η αποζημίωση υποβάλλουν στον
Υπόλογο τα θεωρημένα από τον Διευθυντή της ΔΑΟΚ ημερολόγια κατάστασης
πληρωμής οδοιπορικών εξόδων και τα σχετικά δικαιολογητικά για τον έλεγχο της
δαπάνης και της καταβολής των ποσών σε αυτούς.
IA. Τυχόν δαπάνες οδοιπορικών για ελέγχους των μονίμων και των υπαλλήλων ΙΔΟΧ
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο της παρούσας θα
καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των αναλυτικών λογαριασμών εξόδων
των μετακινήσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ.
ΙΒ. Οι δαπάνες για τους εμβολιασμούς κατά του ιού της λύσσας των συνεργατών του
Προγράμματος. Μετά από σχετικό αίτημα του ΕΟΔΥ η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Τμήμα ΠΔΕ
προκειμένου να την χρηματοδοτήσει και με εντολή κατανομής να μεταφέρει στον
ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), του Υπουργείου Υγείας τα σχετικά ποσά προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι πληρωμές με υπόλογο τον ΕΟΔΥ και σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης των πληρωμών του ΠΔΕ.
K. Σε ότι αφορά κρατήσεις που σχετίζονται με τις πληρωμές της παρούσας απόφασης
ισχύουν τα παρακάτω:
1. Στις δαπάνες αποζημίωσης των κτηνοτρόφων που θανάτωσαν τα ζώα τους στο
πλαίσιο των προγραμμάτων εξυγίανσης ή λόγω εμφάνισης νοσημάτων της παρ. Α1 του
άρθρου 2, ή προμηθεύτηκαν εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση των εντόμων φορέων
του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ή στο πλαίσιο ενίσχυσης των κτηνοτρόφων
που προσκομίζουν νεκρά βοοειδή ή αιγοπρόβατα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές,
ηλικίας άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα και 24 ή 48 μηνών κατά
περίπτωση για τα βοοειδή προκειμένου να εξεταστούν για ΜΣΕ ή ενίσχυσης των
δικαιούχων στα πλαίσια των προγραμμάτων της ενεργητικής και παθητικής
επιτήρησης της λύσσας, της επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών, της
επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και αγριόχοιρων, και της ορολογικής
επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου δεν επιβάλλεται καμία κράτηση
και το ποσό αποδίδεται στο ακέραιο.
2. Στις λειτουργικές δαπάνες διενεργούνται οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις.
Άρθρο 19
Τήρηση αρχείων πληρωμών Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου Σαλμονελώσεων
(Ε.Π.Ε.Σ.)
Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή, οφείλει να αναζητεί και
να διατηρεί στα αρχεία της, βεβαιώσεις, που πιστοποιούν την εκτελεσμένη, από τις
πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, εντολή πληρωμής μέσω της
Τράπεζας της Ελλάδας στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η τήρηση των παραπάνω
βεβαιώσεων αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες των περ. α, β, γ και δ της παρ. Γ του άρθρου
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6, στο πλαίσιο των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου Σαλμονελώσεων - Ε.Π.Ε.Σ. Οι
βεβαιώσεις αυτές αποστέλλονται στη Διεύθυνση Υγείας των ζώων σε κάθε περίπτωση
που ζητηθούν και οπωσδήποτε συνολικά για το έτος καταβολής τους, μέχρι την 1η
Απριλίου του επόμενου έτους.
Για την ορθή αποστολή των παραπάνω βεβαιώσεων εκτελεσμένων πληρωμών
απαιτείται να αναγράφεται σε κάθε δαπάνη το συγκεκριμένο πρόγραμμα
(σαλμονέλωση) της εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου, καθώς και το είδος της
δραστηριότητας για το οποίο καταβλήθηκε η σχετική πίστωση, δηλαδή εάν πρόκειται
για καταστροφή / θερμική επεξεργασία αυγών ή πτηνών ή για αγορά εμβολίων
σαλμονέλας.
Άρθρο 20
Επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων
Συγκροτείται τριμελής επιτροπή εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν.
Η επιτροπή αποτελείται από έναν κτηνίατρο της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής
αρχής, ένα γεωπόνο του αρμόδιου Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έναν
εκπρόσωπο της τοπικής Δημοτικής αρχής ή του Γεωργικού, Κτηνοτροφικού
Συνεταιρισμού.
Σε περίπτωση διαφωνίας των μελών, ισχύει η γνώμη της πλειοψηφίας (2:1).
Σε περίπτωση πλήρους διαφωνίας των μελών, συγκροτείται δευτεροβάθμια τριμελής
επιτροπή αποτελούμενη από:
α) τον Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ της ΠΕ,
β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΠΕ,
γ) το θεματικό Αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για τα αγροτικά ή το Διαμερισματικό
Σύμβουλο της Κοινότητας ή τον Πρόεδρο του Αγροτικού ή Κτηνοτροφικού
Συνεταιρισμού.
Η απόφαση της δευτεροβάθμιας τριμελούς επιτροπής είναι οριστική σε περίπτωση
ομοφωνίας ή σχετικής πλειοψηφίας, σε περίπτωση δε πλήρους διαφωνίας ως αξία των
ζώων λαμβάνεται ο μέσος όρος των προτεινομένων.
Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων / προϊόντων
βάσει της ικανότητας της ποιότητας, της ηλικίας αυτών και των λοιπών παραμέτρων
της παρούσας. Το πρακτικό εκτίμησης συντάσσεται ανάλογα με το είδος του ζώου ή
προϊόντος και υπογράφεται αρμοδίως.
Η εκτίμηση της «αγοραίας αξίας» της τριμελούς επιτροπής επέχει θέση πρότασης μη
δεσμευτικής υποκείμενης σε επιβεβαίωση, σε οικονομικό και επιδημιολογικό έλεγχο
και ενδεχομένως σε τροποποίηση, σύμφωνα με παρατηρήσεις που διατυπώνονται μετά
από τη διεξαγωγή κοινοτικών ελέγχων από επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 21
Μειώσεις επιλέξιμων δαπανών και κυρώσεις
1. Για την καταβολή των αποζημιώσεων της παρούσας είναι υποχρεωτική η
συνεργασία των εκτροφέων και η συμμόρφωσή τους με τις αποφάσεις, τις συστάσεις
101

και τις υποδείξεις των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, όπως προβλέπονται από τις
ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις. Οι μη συμμορφούμενοι με τα παραπάνω
αποκλείονται των αποζημιώσεων. Σε περίπτωση που με τις πράξεις τους γίνονται
υπαίτιοι περαιτέρω εξάπλωσης και διασποράς νόσου, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα
με τον ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και την υπ’ αρ. 434/82574/26.6.2014 (Β΄ 1710) υπουργική
απόφαση.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις βρουκελλικών ή φυματικών εκμεταλλεύσεων
βοοειδών:
α) όταν δεν τηρούνται τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, οι δικαιούχοι
αποζημιώνονται μόνον εφόσον οι υπεύθυνοι των εκτροφών λάβουν τα κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της
απόφασης σφαγής των θετικών ζώων. Από την παραπάνω προθεσμία εξαιρούνται και
πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα, η απαγόρευση εισόδου - εξόδου ζώων, η διακοπή
παράδοσης γάλακτος από μολυσμένα ζώα, η απομόνωση των θετικών ζώων αμέσως
μετά τη σήμανσή τους ως θετικά, ο τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων
της σταβλικής εγκατάστασης και η τοποθέτηση λεκάνης απολύμανσης υποδημάτων.
β) στους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έσφαξαν τα θετικά ζώα της εκμετάλλευσής τους
στο διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης
σφαγής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και η υπ’ αρ.
434/82574/26.6.2014 (Β΄ 1710) υπουργική απόφαση.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις βρουκελλικών εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων:
α) όταν δεν τηρούνται τα ελάχιστα υγειονομικά μέτρα, που περιγράφονται στην
κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οι δικαιούχοι αποζημιώνονται μόνον εφόσον
οι υπεύθυνοι των εκτροφών λάβουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα το αργότερο
τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης σφαγής των
θετικών ζώων.
β) στους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έσφαξαν τα θετικά ζώα της εκμετάλλευσής τους
στο διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης
σφαγής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και η υπ’ αρ.
434/82574/26.6.2014 (Β΄ 1710) υπουργική απόφαση.
2. Οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων, στις οποίες επιβλήθηκαν μέτρα καθολικής σφαγής
λόγω φυματίωσης ή βρουκέλλωσης, οι οποίοι αποζημιώθηκαν για το σύνολο των
σφαγέντων ζώων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις, δε δικαιούνται εκ
νέου αποζημίωσης για καθολική σφαγή των ζώων τους για διάστημα πέντε ετών από
την ημερομηνία της τελευταίας καθολικής σφαγής, για οποιαδήποτε από τις δύο
νόσους. Δικαιούνται όμως να αποζημιωθούν για τυχόν ζώα που θα σφαγούν μετά από
θετικό αποτέλεσμα και εφόσον πληρούνται οι όροι της συμμόρφωσης. Για τους
σκοπούς εφαρμογής της αποζημίωσης μέρους μόνο των ζώων τους (δηλαδή πλην της
καθολικής σφαγής), ως έτος έναρξης νοείται το 2015.
Καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις όπου δεν έχουν τηρηθεί τα
χρονικά όρια της παρ. Α.ii) του άρθρου 6, της παρ. Α2 του άρθρου 7.
3. Καμία αποζημίωση της παρούσας δεν καταβάλλεται:
α) σε εκτροφές ζώων οι οποίες δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένες,
β) σε εκτροφές που δεν έχουν ενημερωμένο το μητρώο της εκμετάλλευσης,
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γ) σε εκτροφές που δεν έχουν διενεργήσει απογραφή για το τρέχον ή το προηγούμενο
έτος,
δ) για ζώα τα οποία δε φέρουν κατάλληλη και ορθή σήμανση,
ε) σε εκτροφές που δεν εφαρμόζουν μέτρα βιοασφάλειας,
όπως και όπου αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
4. Δικαιούχοι αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αποκλείονται της
αποζημίωσης μέσω άλλων προγραμμάτων ή φορέων και αντίστροφα.
5. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των
αποζημιώσεων της παρούσας και των σχετικών κτηνιατρικών διατάξεων ή υποβολής
ψευδών στοιχείων και δικαιολογητικών, εκτός των κυρώσεων της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, διακόπτεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ή εφόσον έχει
καταβληθεί, τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία ανάκτησης ολόκληρου του
καταβληθέντος ποσού εντόκως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως
δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 22
Ειδικές απαιτήσεις και όροι για το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης και φυματίωσης
1) Προκειμένου να εφαρμοσθεί με επιτυχία το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων, οι αμνοί και τα ερίφια ηλικίας άνω των 3 μηνών
στις περιοχές όπου είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός θα πρέπει να φέρουν ατομική
σήμανση.
2) Στις περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων βοοειδών μολυσμένων από βρουκέλλωση ή/και
φυματίωση, ισχύει ότι:
i. σε κάθε περίπτωση θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος (για βρουκέλλωση) ή
θετικού φυματινισμού (για φυματίωση) πρέπει να εκδίδεται Απόφαση Λήψης
Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ), ανεξάρτητα από το αν τα θετικά ζώα είναι εν ζωή ή
έχουν απομακρυνθεί από την εκτροφή για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. θάνατος,
υποχρεωτική σφαγή κ.τ.λ.),
ii. κάθε ΑΛΥΜ, που εκδίδεται βάσει θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος ή
φυματινισμού, υπολογίζεται ως «δικαίωμα αποζημίωσης». Eξαιρούνται οι ΑΛΥΜ που
επιτάσσουν την απομόνωση και τον επανέλεγχο ενός ή περισσότερων ζώων,
iii. οι κάτοχοι των παραπάνω εκτροφών έχουν συγκεκριμένο αριθμό δικαιωμάτων
αποζημίωσης, που συνυπολογίζεται κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε(5)
ημερολογιακών ετών που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου κάθε τρέχοντος έτους,
iv. δικαίωμα αποζημίωσης για μολυσμένα ζώα, ύστερα από εργαστηριακή
επιβεβαίωση (για βρουκέλλωση) ή θετικό φυματινισμό (για φυματίωση), έχουν μόνο
οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων που συμμορφώνονται με την κείμενη εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο υπολογισμός των δικαιωμάτων θα γίνεται ως εξής:
α) Ο κάτοχος εκμετάλλευσης, που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει δικαίωμα
να αποζημιωθεί μέχρι πέντε (5) φορές (πέντε πρώτες ΑΛΥΜ που εκδίδει η αρμόδια
κτηνιατρική αρχή), σε περίπτωση μόλυνσης μόνο από το ένα νόσημα ή μέχρι έξι (6)
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φορές (έξι πρώτες ΑΛΥΜ) σε περίπτωση μικτής μόλυνσης και από τα δύο νοσήματα,
είτε αυτά επιβεβαιώνονται κατά την ίδια επίσκεψη είτε σε διαφορετική, κατά την
διάρκεια των τελευταίων πέντε(5) ετών, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το χρονικό
διάστημα που έχει διανυθεί κατά το τρέχον έτος.
Εάν η εκμετάλλευση μολυνθεί και από το άλλο νόσημα, τότε ο μέγιστος συνολικός
αριθμός δικαιωμάτων αυξάνεται σε έξι (6). Σε περίπτωση που σε μια εκμετάλλευση
εξαντληθεί ο αριθμός των δικαιωμάτων αποζημίωσης για το ένα νόσημα (π.χ. 5 ΑΛΥΜ
λόγω φυματίωσης), στο ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς την οριστική εξυγίανσή
της, ο κάτοχός της δεν αποζημιώνεται κατά την έκδοση νέων ΑΛΥΜ λόγω του ίδιου
νοσήματος. Ωστόσο, εάν εμφανιστεί το άλλο νόσημα (π.χ. βρουκέλλωση) ο κάτοχος
αποζημιώνεται μία επιπλέον φορά, για τα ζώα που έχουν μολυνθεί από το δεύτερο
νόσημα.
Γενικά, σε κάθε περαιτέρω διαπίστωση των παραπάνω νοσημάτων, με επακόλουθη
έκδοση ΑΛΥΜ (πέραν της πέμπτης ή της έκτης σε περίπτωση μικτής μόλυνσης), και
εξυγίανση της εκμετάλλευσης από αυτά, τα μολυσμένα ζώα της εκμετάλλευσης
σφάζονται υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση του κατόχου. Ο δε κτηνοτρόφος συνεχίζει
να έχει την υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο πρόγραμμα,
μέχρι την οριστική εξυγίανση της εκμετάλλευσης και την άρση των επιβληθέντων
μέτρων.
β) Τα συνολικά «δικαιώματα αποζημίωσης» δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε
(5) σε περίπτωση μόλυνσης από ένα εκ των δύο νοσημάτων (βρουκέλλωση,
φυματίωση) ή τα έξι (6) σε περίπτωση μικτής μόλυνσης και από τα δύο νοσήματα, για
όσο χρόνο λειτουργεί η εκμετάλλευση. Σε εκμεταλλεύσεις με έναρξη λειτουργίας που
προηγείται της έναρξης της περιόδου των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών
(που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου κάθε τρέχοντος έτους), για τον υπολογισμό του
αριθμού των «δικαιωμάτων αποζημίωσης», λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα
από την έναρξη της περιόδου των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών και μετά.
Μεταβίβαση (δωρεά ή πώληση) της επιχείρησης σε συγγενικά πρόσωπα, μέχρι και
δευτέρου βαθμού συγγενείας σε ευθεία και πλάγια γραμμή, ή απόκτηση της
επιχείρησης λόγω κληρονομικής διαδοχής και λειτουργία της εκμετάλλευσης ακόμα
και με νέο κωδικό, δεν συνεπάγεται ανανέωση των δικαιωμάτων. Οι περιορισμοί του
προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν σε περίπτωση
πώλησης της επιχείρησης σε πρόσωπα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο παραπάνω
εδάφιο.
γ) Μία ΑΛΥΜ (βλέπε σημείο 2) i. του παρόντος άρθρου) προσμετράται ως
«δικαίωμα αποζημίωσης», ακόμα και αν ο κτηνοτρόφος δε λάβει το ποσό της
αποζημίωσης, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. θάνατος θετικών ζώων, σφαγή σε διάστημα
μεγαλύτερο των 60 ημερών, αποκλεισμός λόγω μη τήρησης των όρων του
προγράμματος κ.α).
δ) Σε περίπτωση ύπαρξης θετικών και ύποπτων βοοειδών ταυτόχρονα, τα ύποπτα
επανελέγχονται και τα θετικά βοοειδή που τυχόν προκύψουν σφάζονται με νέα
απόφαση, χωρίς όμως αυτή να προσμετράται ως επιπλέον «δικαίωμα αποζημίωσης».
ε) Στην περίπτωση κατά την οποία σε μία εκτροφή δε γίνει καθολική εφαρμογή του
προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης ή της φυματίωσης των βοοειδών
(αιμοληψίες / φυματινισμοί στο σύνολο των ζώων, όπως προβλέπεται από το
πρόγραμμα) και αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κτηνοτρόφου, η δε
ολοκλήρωσή του πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι σε
104

διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα, η έκδοση δεύτερης συνεχόμενης σχετικής
ΑΛΥΜ θα γίνεται ως τροποποιητική της πρώτης ΑΛΥΜ (μετά από εισήγηση της
τοπικής κτηνιατρικής αρχής) και θα υπολογίζεται ως ένα «δικαίωμα αποζημίωσης». Σε
διαφορετική περίπτωση, η ύπαρξη θετικών ζώων και η έκδοση ανεξάρτητης ΑΛΥΜ
σε μη ελεγμένα ζώα, κατά την πρώτη επίσκεψη, θα θεωρείται ως ξεχωριστό «δικαίωμα
αποζημίωσης».
στ) Σε περίπτωση καθολικής σφαγής, η σφαγή των θετικών και των αρνητικών ζώων
προσμετράται ως ένα «δικαίωμα αποζημίωσης», είτε σφαγούν όλα τα ζώα με μία
απόφαση (ΑΛΥΜ), είτε σφαγούν πρώτα τα θετικά και μετά τα αρνητικά με δεύτερη
απόφαση (ΑΛΥΜ).
ζ) Σε περίπτωση συστέγασης περισσοτέρων κωδικών εκμεταλλεύσεων στην ίδια
εγκατάσταση (συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις), τα παραπάνω ισχύουν συνολικά για
όλους τους κτηνοτρόφους και όχι για τον καθένα ξεχωριστά.
η) Σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε νέο στάβλο, ο οποίος δεν ήταν μολυσμένος από
βρουκέλλωση / φυματίωση μετά την έναρξη της περιόδου των τελευταίων πέντε (5)
ημερολογιακών ετών (που προηγείται της 1ης Ιανουαρίου κάθε τρέχοντος έτους) ή σε
στάβλο στον οποίο έχει προηγηθεί συστηματικός καθαρισμός και απολύμανση, που
αποδεικνύεται με έγγραφα τεκμηρίωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο
κάτοχος της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να κάνει χρήση των τυχόν υπόλοιπων
δικαιωμάτων που είχε στον πρώτο στάβλο του, αποκτά όμως εκ νέου το δικαίωμα
αποζημίωσης για άλλες πέντε (5) ή έξι (6), σε περίπτωση μικτής μόλυνσης, φορές στο
νέο στάβλο. Σε περίπτωση δεύτερης μετεγκατάστασης, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης
μπορεί να κάνει χρήση μόνο των τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων που του έχουν
απομείνει από την τελευταία χρήση.
Άρθρο 23
Ειδικές διαδικασίες για τα νοσήματα εκτάκτου ανάγκης
Οι ΔΑΟΚ με την επιβεβαίωση της πρώτης εστίας νοσήματος εκτάκτου ανάγκης των
παρ. Α1 και Α6 του άρθρου 2, ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση Υγείας Ζώων του
ΥΠΑΑΤ για τις εκτιμώμενες δαπάνες της επιζωοτίας.
Άρθρο 24
Ειδικές Διατάξεις
Για λόγους διαφάνειας δημοσιεύονται σε ενιαίο δικτυακό τόπο για τις κρατικές
ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr οι πληροφορίες
που απαιτούνται από το άρθρο 9 του Καν. 702/2014.
1. Κάθε έτος καταρτίζονται Εκθέσεις για την πορεία του υφιστάμενου καθεστώτος
κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με την κατάλληλη μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν. (ΕΕ) 702/2014, όπως
ισχύει.
2. Όλα τα σχετικά με την ενίσχυση έγγραφα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα
ετών από τη χορήγηση της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καν. 702/2014.
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3. Για όλες τις αναφερόμενες ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις ή δραστηριότητες, για τις
οποίες έχει υποβληθεί Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, θα δηλώνεται με Υπεύθυνη
Δήλωση από το δικαιούχο εάν:
α΄ Αποτελεί μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση,
β΄ Αποτελεί «προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2 [ορισμός 14)]
του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.
γ΄ Έχει ενισχυθεί από άλλο φορέα ή ασφαλιστική εταιρεία για την ίδια επιλέξιμη
δαπάνη. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ενισχυθεί κι από άλλο φορέα ή από
άλλα καθεστώτα, ή από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η κρατική ενίσχυση που
προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση χορηγείται στο σύνολό της, εφόσον το
άθροισμα της αποζημίωσης / ενίσχυσης που καταβλήθηκε και της προβλεπόμενης
κρατικής ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει το 100% των επιλέξιμων δαπανών, άλλως αυτή
μειώνεται αναλογικά.
δ΄ Εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της
Επιτροπής η οποία κήρυξε μια ενίσχυση παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική
αγορά.
Η συνυποβολή της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης, υπόδειγμα της οποίας
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης) είναι
υποχρεωτική για όλα τα είδη επιλέξιμων δαπανών της παρούσας απόφασης.
4. Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι δεν τηρήσουν κάποιον από τους όρους ή
δηλώσουν ψευδή στοιχεία, υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως τα καταβληθέντα
ποσά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
5. Πριν από την καταβολή της ενίσχυσης, οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές
ελέγχουν ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες καλύπτονται
πλήρως από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Καν. 702/2014 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
6. Δεν είναι επιλέξιμος για ενίσχυση ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), εκτός
εάν δεν είναι ανακτήσιμος βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τον Φ.Π.Α.
Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για εκκρεμή αιτήματα πληρωμής που αφορούν την τελευταία διετία θα ισχύουν οι
ηλικίες και οι τιμές ζώων όπως ορίζονται στις κατά περίπτωση κοινές υπουργικές
αποφάσεις οικονομικών αποζημιώσεων που προκύπτουν από την επιβολή
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση,
πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο
εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων.
2. Αιτήματα πληρωμής αναφορικά με δαπάνες που προκλήθηκαν το έτος 2020 στο
πλαίσιο επειγουσών παρεμβάσεων για την αποφυγή διασποράς του
πρωτοεμφανιζόμενου στη χώρα ιού SARS-CoV-2 σε εκτροφές μινκ υποβάλλονται
εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και εξετάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις αυτής για τα νοσήματα της παρ. Α1 του άρθρου 2.
Ειδικά για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο ατομικός φάκελος του άρθρου 9 περιλαμβάνει
τα παραστατικά των σημείων 1, 3 έως 5, 11 και 13 έως 18 της παρ. Α(Ι).
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Άρθρο 26
Παράρτημα 1
Παρατίθεται ακολούθως το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
Άρθρο 27
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονομικό έτος 2021.
----------.----------1627. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 67369 της 27/27.10.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 5019)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.
70815/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5239), κατωτ. αριθ. 1645, δυνάμει της παρ.2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου.
----------.----------1628. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1234 της 27/29.10.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1124/2015 (Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170) σχετικά με το Ετήσιο
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές
εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7),
αναφορικά με την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αυτού» (Β’ 5026)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

107

α) Του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
(Α’ 170) και ειδικότερα της παρ. 4 αυτού,
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) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
δ) του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματο-οικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 7),
ε) του άρθρου 56 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) περί παράτασης της προθεσμίας
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018
(Α΄104), του άρθρου 69 του v. 4072/2012 (Α’ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955
(Α’ 91) καθώς και των προθεσμιών που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών
συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων
στο ΓΕΜΗ για το έτος 2021.
στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).
2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015
(Β΄1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
3. Το υπ’ αρ. 2470 ΟΙΚ./25-10-2021 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων.
4. 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 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294
ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των
ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών προς διευκόλυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Στην παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/ 2015 (Β΄1196) απόφασης της
Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών
πιστοποιητικών που λήγει την 31.10.2021 παρατείνεται έως και την 30.11.2021».
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1629. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1239 της 25.10/4.11.2021 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της
υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06.10.2008 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)” (Β’ 2149)» (B’ 5082), Διορθ.
Σφαλμ. στο ΦΕΚ B’ 5203/10.11.2021
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 94),
β) των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου
19 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
γ) του πρώτου εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 «Κύρωση
Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» (Α΄ 248),
δ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και
ειδικότερα του άρθρου 71Η «Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας»,
ε) του μέρους Β’ «Μικροκινητικότητα» του ν. 4784/2021 «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),
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και
Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014),
ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31.07.2017 απόφαση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης» (Β’ 2743).
3. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/ 06.10.2008 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).
4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό
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στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
5. Την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και επικαιροποίησης της Εθνικής
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
αποφασίζουμε:
Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149)
αποφασης, τροποποιείται ως κάτωθι:
Άρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.
Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

47.19.10.10 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από
καταστήματα αφορολόγητων ειδών
66.30.11.02 Υπηρεσίες
περιουσίας

διαχείρισης

οικογενειακής

77.11.10.02 Υπηρεσίες
ενοικίασης
ηλεκτρικών
οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών,
χωρίς οδηγό
77.12.19.01 Υπηρεσίες
ενοικίασης
ηλεκτρικών
οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή
περισσότερων επιβατών, χωρίς οδηγό
77.39.13.03 Υπηρεσίες
ενοικίασης
ηλεκτρικών
μοτοσικλετών
(συμπεριλαμβανομένων
ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων
ηλεκτρικών οχημάτων)
77.39.19.10 Υπηρεσίες
ενοικίασης
αναπηρικών καροτσιών

ηλεκτρικών

81.29.11.03 Υπηρεσίες απεντόμωσης - μυοκτονίας
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85.59.19.12 Υπηρεσίες
ρομποτικής

σχολών

εκπαιδευτικής

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------1630. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/οικ. 66900 της
26.10/4.11.2021 «Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ από ελεγκτή ιατρό» (Β’
5099)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
2. Την παρ. 2 του άρθρου εικοστού ογδόου του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από
26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης
Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των
Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).
3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 31).
4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού
ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1-11-2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ.
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ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.6.2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο
“Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898).
10. Την υπό στοιχεία β2Β/γ.π.οικ. 64243/14-10-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε
της παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.ε του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
ούτε στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου
αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ - υπό στοιχεία
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση, Β’ 4898), έως την 31η
Δεκεμβρίου 2021.
----------.----------1631. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767 της 29.10/4.11.2021 «Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας
εμβολιασμού» (Β’ 5117)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις 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), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 88 του ν.
4821/2021 (Α΄ 134).
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 Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).
9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 155).
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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.οικ.67058/26-10-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
12. To γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον ΚΑΕ 0671 (απόφαση υπό στοιχεία
Β2β/Γ.Π.οικ.59845/30-09-2021, ΑΔΑ 6ΞΧΓ465ΦΥΟ-Μ5Ν, απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης ΑΑΥ Μ599/16-09-2021, ΑΔΑ 9ΟΧΥΟΞ7Μ-008), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός αμοιβής των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης
και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού
Η αμοιβή των ιατρών 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.gr-ΕΨΠ), ορίζεται στο
ποσό των δέκα (10,00) ευρώ ανά ΑΜΚΑ ενδιαφερόμενου προσώπου, αρχής γενομένης
από την 31η Ιουλίου 2021.
Άρθρο 2
Υποβολή
Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι ιατροί θα υποβάλλουν
στον ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωριστό φάκελο, συγκεντρωτική κατάσταση των
προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί από αυτούς
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 ιατροί θα
υποβάλλουν στον ΕΟΠΥΥ συγκεντρωτική κατάσταση των προγραμματισμένων
ημερομηνιών εμβολιασμού που έχουν διενεργηθεί από αυτούς, καθ’ όλο το χρονικό
διάστημα από την 31η Ιουλίου 2021, μαζί με διακριτό τιμολόγιο, που περιλαμβάνει το
αιτούμενο ποσό.
Άρθρο 3
Καταβολή
Η καταβολή της αμοιβής από τον ΕΟΠΥΥ στους ιατρούς θα λαμβάνει χώρα εντός
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της συγκεντρωτικής κατάστασης
των προγραμματισμένων ημερομηνιών εμβολιασμού.
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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).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------1632. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631 της 29.10/4.11.2021 «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που
αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και
διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης» (Β’ 5117)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 52Α του 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) και ειδικότερα την παρ. 4 αυτού.
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 Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).
9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 155).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (B΄
4805).
11. Τη υπ’ αρ. 728 απόφαση της υπ’αρ. 789ης/27.08.2021 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 54344/07-09-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία,
από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του
ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για τη συμμετοχή τους στη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον
ή στο ιατρείο.
Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του
ν. 4798/2021 (Α΄ 68) για τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών,
μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ), όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 23),
καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών δεν
απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ.
Άρθρο 2
Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης
Εντός των δέκα (10) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι ιδιώτες ιατροί, οι
οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία διενέργειας εμβολιασμών, θα υποβάλλουν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση διακριτά των εμβολιασμών που έχουν
διενεργήσει κατ΄ οίκον και των εμβολιασμών που έχουν διενεργήσει στο ιατρείο κατά
τον προηγούμενο μήνα, εξαγόμενη εκ της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διενέργειας
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, με διακριτό τιμολόγιο, που θα
περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό. Ο ιατρός θα υποβάλει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά στο
λογαριασμό του στο e-dapy, ενώ παράλληλα θα αποστέλλει και το φυσικό
παραστατικό.
Αντίστοιχες καταστάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης στο
πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προκειμένου να γίνει διασταύρωση των
στοιχείων υποβολής. Μαζί με την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας,
οι ιδιώτες ιατροί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεντρωτική κατάσταση που
περιλαμβάνει διακριτά τους εμβολιασμούς που έχουν διενεργήσει κατ΄ οίκον και τους
εμβολιασμούς που έχουν διενεργήσει στο ιατρείο τους μαζί με τιμολόγιο που
περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος φορέα υλοποίησης του άρθρου 268 του ν.
4798/2021 (Α΄ 68), ο φορέας υποβάλλει τιμολόγιο με αιτούμενο ποσό που αφορά τον
συνολικό αριθμό των εμβολίων που έχουν εκτελέσει οι σε αυτόν εργαζόμενοι ιατροί
μαζί με τις ανά ιατρό καταστάσεις εκτέλεσης εμβολιασμών.
Άρθρο 3
Εκκαθάριση
Η διαδικασία εκκαθάρισης της υποβολής του τιμολογίου αφορά την αντιστοίχιση του
αιτούμενου ποσού με αυτό που θα γνωστοποιείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την
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ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας Εμβολιασμών. Σε περίπτωση που το αιτούμενο
ποσό του τιμολογίου είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την κατάσταση
εμβολιασμών αποζημιώνεται η αιτουμένη αξία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση
αποζημιώνεται στο ύψος της αξίας που προκύπτει από τις καταστάσεις εμβολιασμών,
μετά την προσκόμιση πιστωτικού τιμολογίου.
Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών
μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, προκειμένου να
διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής δαπάνης (άρθρο 91 του ν.
4270/2014).
Άρθρο 4
Καταβολή αποζημίωσης
Μετά τον έλεγχο των τιμολογίων και την εκκαθάριση του αιτήματος αποζημίωσης, η
καταβολή της αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους ιδιώτες ιατρούς θα λαμβάνει
χώρα εντός προθεσμίας εικοσιπέντε (25) ημερών από την παραλαβή της
συγκεντρωτικής κατάστασης των διενεργηθέντων εμβολιασμών.
Σε περίπτωση συμμετοχής φορέων υλοποίησης (π.χ. Πολυϊατρεία), θα αποστέλλεται
δήλωση με τα στοιχεία των ιατρών που λειτουργούν στον εν λόγο φορέα. Η
αποζημίωση του φορέα θα προκύπτει από το άθροισμα των εμβολίων που έχουν
εκτελέσει οι δηλωμένοι σε αυτόν ιατροί και η πληρωμή θα πιστώνεται στους φορείς.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------1633. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849 της 4/5.11.2021 «Αναμόρφωση και
εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του
υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις
στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 73
Επιχορηγήσεις από Επιμελητήρια προς πληγείσες επιχειρήσεις - Τροποποίηση του
άρθρου 65 του ν. 4497/2017
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Στην παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), α) στην υποπερ. Ββ’ της περ.
β’ η λέξη «εκπαίδευσης» αντικαθίσταται από τη λέξη «μάθησης», β) προστίθεται περ.
λ’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Τα Επιμελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριότητες για την επίτευξη του
σκοπού τους:
α. Μπορούν να αναλάβουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη διαχείριση:
αα. επιχειρηματικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρήσεων και οργανωμένων
υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον
ν. 3892/2011 (Α’ 143),
ββ. μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών
δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης
εμπορευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία
εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων
δραστηριοτήτων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.
β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστούν είτε αυτοτελώς είτε με
άλλους φορείς εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) με
σκοπούς:
αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
ββ. την παροχή μη τυπικής μάθησης στα μέλη τους, σύμφωνα με την περίπτωση ι’
της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’ 63), εφόσον οι εταιρείες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Θ’ του
ν. 4093/2012 (Α’ 222),
γγ. την υλοποίηση κάθε μορφής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.
Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται σαφώς από τις αρμοδιότητες
δημοσίου δικαίου που ασκούν οι οργανικές μονάδες των Επιμελητηρίων. Η σύσταση
τέτοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την ίδρυσή τους και με
ευθύνη της Διοικητικής Επιτροπής στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την
υποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονομικός σκοπός που θα εξυπηρετεί
η εταιρεία, αναλύονται τα μέσα και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την
επιδίωξή του και τεκμηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την
αποστολή των Επιμελητηρίων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής
αυτής της έκθεσης, επιβάλλεται στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής η ποινή της
αργίας έως δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το Κεφάλαιο Ζ’.
γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συμμετέχουν σε
κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό
δημοσίου συμφέροντος και οι οποίες απολαμβάνουν όλων των ωφελειών εθνικής ή
κοινοτικής χρηματοδότησης ή επιχορήγησης. Η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες
εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 2042/1992 (Α’ 75).
Τα Επιμελητήρια που μετέχουν σε Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
(ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), δεν υπόκεινται στους
περιορισμούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α’ 75). Για τη συμμετοχή σε ΕΑΝΕΠ
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επιτρέπεται η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού τους μετά από έγκριση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης το
οικείο Επιμελητήριο καταθέτει αίτηση, η οποία περιλαμβάνει:
αα. αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και
ββ. έκθεση Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις
ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 3982/2011.
δ. Τα Επιμελητήρια μπορούν να συμμετέχουν στο κεφάλαιο των εταιρειών των
περιπτώσεων β’ και γ’, καθώς και σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη συμβάσεων
προμηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου με αυτές
ε. Διεξάγουν σεμινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις
στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ινστιτούτα.
στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, επιχειρηματικού και
αναπτυξιακού κυρίως περιεχομένου και μεριμνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές
εκδόσεις.
ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιχορηγούν πρωτοβουλίες, που
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής
οικονομίας, απονέμουν βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις
επιχορηγήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε
Επιμελητηρίου.
η. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους ενισχύουν οικονομικά δράσεις
επαγγελματικών συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων
συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων και εργοδοτικών
οργανώσεων, εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωματείων στο πλαίσιο του σκοπού τους.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορηγήσεις δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιμελητηρίου. Από το ως άνω
ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου
με αποκλειστικό σκοπό τη δωρεάν διάθεση υγειονομικού υλικού προς τους
επαγγελματίες και εμπόρους, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του
COVID-19 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αρχόμενου από την 1η.4.2020.
Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα
Επιμελητηρίου, με σκοπό αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων
των φορέων του α’ εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο
Επιμελητήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι
οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του ν. 4497/2017.
Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το ποσοστό της παρ. 1 μπορεί να
αυξηθεί κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα
Επιμελητηρίου, με σκοπό αποκλειστικά την παροχή κάθε μορφής δωρεάς προς φορείς
του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3Α του ν. 4182/2013
(Α’ 185).
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Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων του α’ εδαφίου της παρούσας
περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο για την υποστήριξη των
εργασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη
δημοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη μισθολογική
κατάταξη του τακτικού προσωπικού του οικείου Επιμελητηρίου.
θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους σχετικά με το
έργο που επιτελούν. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά
ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, οι οικονομικές
καταστάσεις τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος
προγραμματισμός και ο απολογισμός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που
αφορά την αποστολή των επιμελητηρίων. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως
για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των ετήσιων τακτικών εσόδων
κάθε Επιμελητηρίου.
ι. Συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, ιδίως φυσικών
καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη
περιοχή ή την επικράτεια στο σύνολό της.
κ. Τα επιμελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς ιδιόκτητους χώρους για τη
στέγαση και κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών τους,
ως και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα μέλη τους, και εφόσον τα
εναπομένοντα διαθέσιμα κεφάλαια αυτών, μετ’αφαίρεση του κόστους αγοράς
ακινήτου, επαρκούν για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, παρεχομένης
προς τούτο προηγούμενης εγγράφου ειδικής διαβεβαιώσεως της Διοικητικής
Επιτροπής αυτών, δύνανται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής
διάταξης να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου και πρόσφορου για την
εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε
ακίνητα και δεν υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992.
λ. Για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως φυσικών
καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη χωρική ενότητα αρμοδιότητάς τους, όμορη
περιοχή ή την Επικράτεια στο σύνολό της, τα επιμελητήρια μπορούν να προβαίνουν σε
επιχορηγήσεις υπέρ των πληγεισών επιχειρήσεων. Προς τούτο, εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής
της χρηματικής ενίσχυσης, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του επιμελητηρίου.
Το ως άνω ποσό δεν προσμετράται στο συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις
επιχορηγήσεις σύμφωνα με την περ. η’.»
ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του Μέρους Α’ αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2022.
2. Η ισχύς των Μερών Β’ και Γ’ αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους.
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----------.----------1634. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4850 της 4/5.11.2021 «Οδηγώντας με ασφάλεια:
Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και
οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την
οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία
οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 208)
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 44
Θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένων Ε.Δ.Χ. οχημάτων
Κατά παρέκκλιση της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), τα
μεταχειρισμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης
τεχνολογίας που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την ημερομηνία ισχύος
του παρόντος έως και την 31.12.2021, επιτρέπεται να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των
πέντε (5) ετών, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης από 1ης.9.2019 και
ύστερα και με την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτού, δεν έχει
παρέλθει πενταετία από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό, μη
συμπεριλαμβανομένου του έτους κατασκευής του οχήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 61
Χορήγηση παροχών
1.-2. (Παρατίθενται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δέκατο πέμπτο της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229)
Άρθρο 62
Θέματα συμβάσεων προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και
προς αποφυγή συνωστισμού και συμφόρησης σε χώρους μαζικής συγκέντρωσης
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πληθυσμού, όπως οι σταθμοί των μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και για την
ασφαλέστερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού και πάντως όχι πέραν της
31ης.3.2022, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., δύναται, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
με την επιφύλαξη των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης, να προβαίνει στην ανάθεση
συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
κατά το άρθρο 269 του ν. 4412/2016, όταν η εκτιμώμενη αξία κάθε σύμβασης, εκτός
Φ.Π.Α., είναι κατώτερη των ορίων που καθορίζονται με το άρθρο 235 του ίδιου νόμου,
με σκοπό την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, συντήρηση και
υποστήριξη εξοπλισμού για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου, προκειμένου
να εξυπηρετηθεί η υγειονομικά ασφαλής λειτουργία των γραμμών των μέσων
σταθερής τροχιάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος σύμβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα
δρομολογίων στην Περιφέρεια Αττικής
Η από 7.10.2020 υπ’ αρ. 108/2020 σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και
ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.
μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), της
Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. και της εταιρίας με την επωνυμία «Οδικές Συγκοινωνίες
Ανώνυμη Εταιρία» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, ισχύει από την
ημερομηνία υπογραφής της, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145)
και της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Άρθρο 66
Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων
παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών
λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου,
σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και
επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012
1. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001
(Α’ 268), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των αστικών,
ημιαστικών και υπεραστικών λεωφορείων των φορέων παροχής του συγκοινωνιακού
έργου αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
2. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284), για
το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων
δημόσιας χρήσης αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
3. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β’ 2267) κοινής
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απόφασης των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
4. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012
(Α’ 82) για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας
χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
5. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς της υποπερ. γ’ της περ. 3 της υποπαρ. Η2’ της παρ. Η’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) για τον μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας των επιβατικών
ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
6. Για τα οχήματα των οποίων το ισχύον όριο συμπληρώνεται από 1.1.2020 έως και
31.12.2022, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007
(Α’ 40), για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των σχολικών
λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης που εκτελούν το έργο της μεταφοράς μαθητών
αναστέλλεται έως και τις 31.12.2022.
...
ΜΕΡΟΣ E΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 76
Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων - Θητεία αιρετών
εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’
256), ανωτ. αριθ. 991)
2. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και
Πειθαρχικά Συμβούλια του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Κώδικα
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) που έχουν εκλεγεί ή
εκλέγονται μετά από την 31η.12.2020 λήγει την 31η.12.2022, ανεξαρτήτως της
ημεροχρονολογίας εκλογής τους.
Άρθρο 77
Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και
αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων - Τροποποίηση των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021
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1. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48),
ανωτ. αριθ. 1214, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος εντός
του οποίου η συνεδρίαση συλλογικού οργάνου οποιουδήποτε νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας δύναται να λαμβάνει χώρα και με
τηλεδιάσκεψη και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
2. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48),
ανωτ. αριθ. 1214, 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 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 78
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης - Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν.
4790/2021
(Τροποποιείται το άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214 ως προς την
καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των
λοιπών καταστατικών οργάνων, εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν
διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων και το άρθρο
αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
Άρθρο 79
Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και
αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 72 του ν. 4756/2020
1. (Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936,
ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης της θητείας των διοικητικών οργάνων,
εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών
οργάνων, και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
2. (Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936,
ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δίνεται η
δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής των συνεδριάσεων και
αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των οργανώσεων και νομικών προσώπων της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 80
Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των
Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών
Συλλόγων της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των
Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας, καθώς
και η θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την
31η.12.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν οι σχετικές αρχαιρεσίες.
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Άρθρο 81
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών
συνεταιρισμών και παράταση της θητείας των διοικητικών και εποπτικών
συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών - Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 1667/1986
Το έβδομο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), τροποποιείται,
ως προς την καταληκτική ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών
συνεταιρισμών και τη λήξη της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων,
και η παρ. 2 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το έτος
ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη
λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης της Γενικής
Συνέλευσης δύο (2) φορές το έτος.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις
30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων παρατείνεται μέχρι
τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής.
Η ως άνω Γενική Συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής
της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό.
Στην περίπτωση αυτήν, ο συνεταιρισμός λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη
συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να
παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί, με ηλεκτρονικά
ή οπτικοακουστικά μέσα, τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη
Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης από απόσταση,
καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από
απόσταση.
Οι μεριδιούχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται
υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς οι παρόντες.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την
31η.12.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων, που έληξε ή
λήγει πριν τις 31.12.2021, παρατείνεται έως τη σύγκληση της Συνέλευσης αυτής,
έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο
καταστατικό. Η ως άνω Γενική Συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του
μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο
καταστατικό με την υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονται τα
οριζόμενα στις περ. α’ έως και γ’.».
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Άρθρο 82
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
1. (Στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214, α)
τροποποιείται το πρώτο εδ., ώστε η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κύριων ή μη κύριων
τουριστικών καταλυμάτων να μην αφορά μόνο στην κάλυψη αναγκών κατά την
τουριστική περίοδο, β) τροποποιείται το δεύτερο εδ. ώστε καταληκτική ημερομηνία
διάρκειας των μισθώσεων να είναι η 31η.12.2021, γ) τροποποιείται το τέταρτο εδ.,
αντίστοιχα, 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, δ) προστίθενται πέμπτο και έκτο εδ. και η παρ. 1 διαμορφώνεται εκ
νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 83
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65
του ν. 4688/2020
(Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101
Επανεκτ.), ανωτ. αριθ. 324, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παραχώρησης σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 84
Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»
Για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι συνδέονται με την
κατεπείγουσα ανάγκη εξυπηρέτησης των αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών
μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) για το
σχολικό έτος 2021-2022, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δύναται να συνάπτει έως την 31η.12.2021 δημόσιες
συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και διανομής ζεστών
γευμάτων, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και το αργότερο
έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας.
Άρθρο 85
Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) περί της νομιμοποίησης
δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος
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Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) παρατείνεται, από τη
λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το δέκατο άρθρο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ.
αριθ. 838)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α΄
149), ανωτ. αριθ. 580)
4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150) περί της
νομιμοποίησης δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,
συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των
Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη
της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 86
Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
1. (Τροποποιούνται οι περ. ε) και στ) της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/ 2020(Α’
256), ανωτ. αριθ. 991, ώστε η απόφαση της Επιτροπής για διάθεση του πλεονασματικού
αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη να λαμβάνεται όχι μόνο μετά από αίτημα δωρεάς,
αλλά και μετά από αίτημα πώλησης και, αντίστοιχα, η εισήγηση της Επιτροπής στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για Εμβόλια και Ανοσοποιήσεις (GAVI) να αφορά
όχι μόνο στη διενέργεια δωρεών αλλά και στη διενέργεια πωλήσεων, και η παρ. 4
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 87
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 60 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ.
991)
Άρθρο 88
Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021
1. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118),
ανωτ. αριθ. 1433Α, ώστε η μετακίνηση και οι αποζημιώσεις να αφορούν στους ιατρούς
κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας όχι μόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας, γενικής
ιατρικής και πνευμονολογίας-φυματιολογίας, στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. κατόχους
πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
στους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, και η παρ. 1
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
2. (Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 2021 (Α΄ 118), ανωτ. αριθ.
1433Α, ώστε να αφορά επικουρικούς ιατρούς ειδικότητας όχι μόνο αναισθησιολογίας
αλλά και παθολογίας, γενικής ιατρικής και πνευμονολογίας-φυματιολογίας, καθώς και,
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σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας, και η παρ. αυτή
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 89
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021
(Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν.
4839/2021 (Α’ 181), ανωτ. αριθ. 1634, ώστε η παροχή των υπηρεσιών να αφορά ιατρούς
ειδικότητας όχι μόνο αναισθησιολογίας, αλλά και παθολογίας, πνευμονολογίαςφυματιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας και η
διάταξη να εφαρμόζεται για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας,
γενικώς και όχι ειδικώς, για την κάλυψη κενών εφημερίας ιατρών ειδικότητας
αναισθησιολογίας και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 90
Αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών
Για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022, οι ενεργές εφημερίες των ιατρών κλάδου
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας και
πνευμονολογίας, καθώς και των υπηρετούντων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(Μ.Ε.Θ.) ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου
προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών, αποζημιώνονται
κατά παρέκκλιση του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297) και καθ’ υπέρβασην της
ανά βαθμό προβλεπόμενης ανώτατης μηνιαίας αποζημίωσης για ενεργό εφημεριακή
απασχόληση με το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία. Η
αποζημίωση του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται με τη μηνιαία αποζημίωση των
τακτικών εφημεριών.
Άρθρο 91
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, περί τροποποίησης των
παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της
παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και 90 του
παρόντος, περί αποζημίωσης των πρόσθετων ενεργών εφημεριών, για τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο
εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η κατανομή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις
ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο
ειδικότερος προσδιορισμός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της διάθεσής
του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της
δαπάνης και ρυθμίζονται τα ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό
διάστημα από 1ης.1.2022 έως 31.3.2022.
Άρθρο 92
Απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία
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1. Ιατροί που έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας και επιθυμούν να ασκηθούν για τη
λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, δύνανται να τοποθετούνται
σε θέσεις υπεράριθμων ειδικευόμενων και να λαμβάνουν τακτικές αποδοχές ως
έμμισθοι ειδικευόμενοι, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 123/ 1975
(Α’ 172), περί της αποζημίωσης των ειδικευόμενων ιατρών για την απόκτηση μιας
κύριας ιατρικής ειδικότητας. Το είδος και η αποζημίωση των εφημεριών των ιατρών
του πρώτου εδαφίου καθορίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον βαθμό του
Επιμελητή Β.
2. Ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) δύνανται, μετά από αίτησή
τους, να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι ειδικευόμενοι, προκειμένου να ασκηθούν για
τη λήψη τίτλου δεύτερης ειδικότητας στην αναισθησιολογία, διατηρώντας τη θέση και
τις αποδοχές τους. Το είδος και η αποζημίωση των εφημεριών τους ως ειδικευόμενων
καθορίζονται σύμφωνα με την οργανική θέση και τον βαθμό που κατέχουν.
3. Στους ιατρούς των παρ. 1 και 2, που ειδικεύονται για τη λήψη τίτλου δεύτερης
ειδικότητας στην αναισθησιολογία, καταβάλλεται και η οικονομική ενίσχυση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) περί της χορήγησης μηνιαίου
επιδόματος ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την
ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας,
σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω άρθρου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, δύνανται να
καθορίζονται τα νοσοκομεία, στα οποία τοποθετούνται, κατ’ εφαρμογήν του παρόντος,
ειδικευμένοι ιατροί για άσκηση στην αναισθησιολογία ως δεύτερη ειδικότητα, η
διαδικασία υποβολής αίτησης και τοποθέτησης, με βάση την εντοπιότητα των
ενδιαφερομένων, τη δυνατότητα των νοσοκομείων να εκπαιδεύουν και τις κενές θέσεις,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 93
Διανοσοκομειακές διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων
1. Οι διανοσοκομειακές διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων
ασθενών πραγματοποιούνται από ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας ή ειδικευόμενους
ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει έξι (6) μήνες ειδικότητας.
2. Για την πραγματοποίηση των διακομιδών των διασωληνωμένων και βαρέως
πασχόντων ασθενών καταρτίζεται μηνιαίως λίστα καθημερινώς εφημερευόντων
ιατρών ανά νοσοκομείο με ευθύνη του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε
νοσοκομείου. Οι ιατροί εφημερεύουν με εφημερία ετοιμότητας και, εφόσον
πραγματοποιήσουν διακομιδή, η εφημερία ετοιμότητας μετατρέπεται σε ενεργή
εφημερία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), δύνανται να ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη
διανοσοκομειακή διακομιδή διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 94
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση της
παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
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(Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), ανωτ. αριθ. 1459,
ως προς την ημερομηνία της επαναξιολόγησης και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου
στο σύνολό της)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 95
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό
έτος 2021- 2022 - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
1. (Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
(Α’ 134), ανωτ. αριθ. 1479: α) τροποποιείται το πρώτο εδ. ως προς τη διενέργεια των
προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και ως προς τις περιπτώσεις
κάλυψης λειτουργικών αναγκών για τις οποίες διενεργούνται οι προσλήψεις αυτές, β)
τροποποιείται το δεύτερο εδ., ως προς την ανανέωση των συμβάσεων για την κάλυψη
αναγκών που δεν αφορούν μόνο στην κάλυψη κενών, γ) διαγράφεται φράση στο τέλος
του τρίτου εδ., δ) προστίθεται νέο εδ. μετά από το τρίτο εδ, για τη δυνατότητα παροχής,
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως διδακτικού ή
υποστηρικτικού έργου, ε) τροποποιείται το τέταρτο εδ., ως προς το αντικείμενο της
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και η παρ. 1
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
2. (Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στην παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
(Α’ 134), ανωτ. αριθ. 1479: α) τροποποιείται το πρώτο εδ. ως προς τους λόγους στους
οποίους ανάγονται οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
πρόκειται να καλυφθούν, β) τροποποιείται το τρίτο εδ. ώστε o αριθμός των προς
πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης να
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Εσωτερικών, γ) διαγράφεται το τέταρτο εδ. και η παρ. 2 διαμορφώνεται εκ νέου στο
σύνολό της)
3. (Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στην παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
(Α’ 134), ανωτ. αριθ. 1479: α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδ. ως προς την αναφορά σε
προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και ως προς την αναφορά
σε συγκεκριμένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού
ελέγχου, β) τροποποιείται το τρίτο εδ. της περ. α) ως προς την παραπομπή στο εισαγωγικό
εδάφιο, γ) τροποποιείται το πρώτο εδ. της περ. β) ως προς την παραπομπή στο
εισαγωγικό εδ., δ) τροποποιείται το δεύτερο εδ. της περ. β) ως προς την παραπεμπόμενη
διάταξη του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και η παρ. 8 τροποποιείται στο σύνολό της).
...
Άρθρο 98
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Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία πάσης φύσεως
εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229)
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229)
3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229)
4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38)
...
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 109
Ένταξη στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλετών φυσικών προσώπων
επιτηδευματιών, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, που επλήγησαν λόγω των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με ΚΑΔ δραστηριότητας
υπαγόμενης στις εν λόγω ρυθμίσεις και με προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εντός
ορισμένου χρονικού διαστήματος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν.
4738/2020
(Προστίθενται νέα εδ. στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207),
ανωτ. αριθ. 854, για την ένταξη στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλετών
φυσικών προσώπων επιτηδευματιών, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που
επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, με ΚΑΔ
δραστηριότητας υπαγόμενης στις ως άνω ρυθμίσεις και με προσωρινή απαγόρευση
λειτουργίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ
νέου στο σύνολό της)
...
Άρθρο 111
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
(Τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής και διαμορφώνεται εκ νέου στο
σύνολό του το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), ανωτ. αριθ. 1162)
...
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
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Άρθρο 113
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του Μέρους Γ’ αρχίζει δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------1635. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ –
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 της 4/5.11.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το
Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 5138)
Η παρούσα απ.,
-που είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απόφ. Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας –
Προστασίας του Πολίτη – Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71179 της
12/12.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/4.11.2021
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, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5138)» (Β’ 5277),
-καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 9 της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/2021
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 22 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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1636. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΠΔΑ/303829/Κ.Π. της 29.10/5.11.2021 «Καθορισμός
ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης για την παροχή δικαιώματος
μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στις
αστικές συγκοινωνίες αρμοδιότητας του “ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.” στην Αθήνα και
της “Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.” (Ο.Α.Σ.Θ. ‘υπό εκκαθάριση’) στη Θεσσαλονίκη, κατά το έτος
2021» (Β’ 5149)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά
με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α΄ 59), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), διαμορφώθηκε με το
άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 225 του
ν. 4823/2021 (Α΄ 136).
2. Την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και
ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 «Μέτρα
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129) και την περ. ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για
τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αρ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αρ.
1107/70 (EE L315 της 03.12.2007).
5. Το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α΄ 222), όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του
ν. 4127/2013 (Α΄ 50) και ισχύει, του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018» (Α΄ 117), του
μέρους Ζ’ του ν. 4472/2017 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2018- 2021» (Α΄ 74), του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), καθώς και του
άρθρου 1 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20222025» του ν. 4813/2021 (Α΄ 111).
6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
7. Το άρθρο 30 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών
και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
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8. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
9. Τον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
11. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
12. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Α΄ 151).
13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
17. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβερνήσεως, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας εξουσίας»
(Α΄ 133).
18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
19. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021» (Α΄ 251) και του άρθρου 42 «Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2021» του ν. 4797/2021 (Α΄ 66).
20. Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Στοχοθεσία-Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης» (Β’ 23).
21. Την υπό στοιχεία Υ/70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
22. Τις υπό στοιχεία κοινές υπουργικές αποφάσεις:
α. Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254/15-10-2020 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των όρων, των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο
μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των
μελών των οικογενειών τους, για τα έτη 2020 και 2021 με τα μέσα συγκοινωνίας του
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Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των
ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.» (Β’ 4563),
β. 7017/7/61/04-12-2020 των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας
του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των όρων, των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση
αυτών για τα έτη 2020 και 2021 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και του
Ο.Α.Σ.Θ.» (Β’ 5405),
γ. Φ.800/2259/72720/Σ.21578/07-12-2020 του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας «Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
(ΥΠΕΘΑ), των όρων και των προϋποθέσεων για τη μετακίνηση αυτών με πλήρη ή
μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου με τον αστικό συγκοινωνιακό φορέα
της Αθήνας [Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ Α.Ε.)] και
Θεσσαλονίκης [Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ Α.Ε.)]»
(Β’ 5567),
δ. 50807/1279/09-12-2020 των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υποδομών και Μεταφορών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των ανέργων ως δικαιούχων
δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμοδιότητας
ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της
απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, για τα έτη 2020 και 2021.» (Β’ 5512) και
ε. Z1/127000/07-10-2021 των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών
και Μεταφορών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών «Διευκολύνσεις στις
μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).» (Β’ 4715), που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της
παρ. 1. του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών και αποζημιώσεων
σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α΄ 59), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), διαμορφώθηκε με το
άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 225 του
ν. 4823/2021 (Α΄ 136).
23. Την υπ’ αρ. 287773/18-10-2021 Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
24. Την υπ’ αρ. Οικ. 62/05-10-2021 πρόσκληση Διαβούλευσης του Γενικού
Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τις εταιρείες
του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Α.Ε.», «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μ.Α.Ε.», προκειμένου για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης εκάστης
εταιρείας παροχής συγκοινωνιακού έργου για τις απαλλαγές (πλήρεις ή μερικές) από
την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για το έτος 2021.
25. Την υπ’ αρ. Οικ. 63/05-10-2021 πρόσκληση Διαβούλευσης του Γενικού
Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τον
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική
εκκαθάριση εν λειτουργία”», προκειμένου για τον καθορισμό του ύψους της
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αποζημίωσης εκάστης εταιρείας παροχής συγκοινωνιακού έργου για τις απαλλαγές
(πλήρεις ή μερικές) από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς για το
έτος 2021.
26. Το υπ’ αρ. Οικ. 65/13-10-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενο από το πρακτικό
Διαβούλευσης κατά την 11-10-2021, με το οποίο συμφωνήθηκε η καταβολή ποσού,
ύψους 50.000.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), στους φορείς του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α. «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»
και «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.», ως αποζημίωση του παρεχόμενου
συγκοινωνιακού έργου για τις μετακινήσεις με πλήρη ή μερική απαλλαγή κομίστρου
για το έτος 2021.
27. Το υπ’ αρ. Οικ. 66/14-10-2021 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενο από το πρακτικό
Διαβούλευσης κατά την 07-10-2021, με το οποίο συμφωνήθηκε η καταβολή ποσού,
ύψους 25.000.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.),
στον
φορέα
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία”, ως αποζημίωση του
παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου για τις μετακινήσεις με πλήρη ή μερική απαλλαγή
κομίστρου για το έτος 2021.
28. Την υπ’ αρ. 102412/19.04.2021 (ΑΔΑ:ΨΛΗΛ465ΧΘΞΨΙΡ) απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης για την Εταιρεία Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., λόγω απώλειας εσόδων από τις
απαλλαγές καταβολής κομίστρου.
29. Την υπ’ αρ. 102408/19-04-2021 (ΑΔΑ:90ΓΒ465ΧΘΞΗΛΛ) απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης για τον Ο.Α.Σ.Θ. υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία λόγω απώλειας
εσόδων από τις απαλλαγές καταβολής κομίστρου.
30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη
ύψους ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(84.750.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.), σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Ε.Φ. 1039-203-0000000,
ΑΛΕ 2310803021, αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης της πίστωσης με ΑΔΑ
ΨΛΗΛ465ΧΘΞ-ΨΙΡ και 9ΟΓΒ465ΧΘΞΗΛΛ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσδιορισμός αποζημίωσης για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα αστικά
συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α. (ΟΔΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.)
1. Η αποζημίωση των παροχών δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων πλήρους
ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών
και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς»
(Α΄ 59), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148),
διαμορφώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 225 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), καλύπτεται από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και υπολογίζεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και
μετακίνησης των συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων με τις αστικές συγκοινωνίες
αρμοδιότητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», των ετών 2019 και 2020.
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2. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης για τις μετακινήσεις των πολιτών-δικαιούχων
πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά
συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», ανέρχεται,
για το έτος 2021, σύμφωνα με το πρακτικό Διαβούλευσης κατά την 11-10-2021, σε
πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ποσά που τυχόν έχουν ήδη πληρωθεί για τον ίδιο
σκοπό στο έτος 2021, μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανωτέρω
αποζημίωσης.
Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις των
δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, θα
πραγματοποιηθεί από τον «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.».
2. Η πληρωμή της δαπάνης στον «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.», θα πραγματοποιηθεί με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του (Α.Φ.Μ.: 094419265 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.
Αθηνών), βάσει τιμολογίου/τιμολογίων για το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 1 της
παρούσας που θα εκδώσει και θα υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
3. Κατά την πληρωμή, ο «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.» οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά (τιμολόγια, φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εισπράξει άλλα
ποσά για τις μετακινήσεις των πολιτών-δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από
την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής ευθύνης του, που
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 86 του ν. 4530/2018. Μεταξύ των
δικαιολογητικών που προσκομίζονται για την καταβολή της αποζημίωσης,
περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα εξής: (i) αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου
για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου, (ii) κατάσταση πληρωμής
δαπάνης υπογεγραμμένης από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται
τουλάχιστον ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης, ο φορέας του οποίου ο
προϋπολογισμός, το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό τον οποίο επιβαρύνει η
δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, το δικαιούμενο
ποσό, τις τυχόν κρατήσεις και τον φόρο, το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και την
αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου). Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη
των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου
δικαιολογητικών (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).
4. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων, δεν δύναται να υπερβαίνει το
τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η
υποχρέωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για όλες τις μετακινήσεις των
δικαιούχων στο έτος 2021, σύμφωνα με τις εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις
που μνημονεύονται στο προοίμιο της παρούσας, και τυχόν άλλες απαιτήσεις από τις
εταιρείες του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», δυνάμει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018, δεν
καταβάλλονται.
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Άρθρο 3
Προσδιορισμός αποζημίωσης για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα αστικά
συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία”)
1. Η αποζημίωση των παροχών δικαιωμάτων μετακίνησης των δικαιούχων πλήρους
ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις απαλλαγών
και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς»
(Α΄ 59), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 110 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148),
διαμορφώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 225 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), καλύπτεται από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών και υπολογίζεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και
μετακίνησης των συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων με τις αστικές συγκοινωνίες
αρμοδιότητας της «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.» (Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”) των ετών 2019 και
2020.
2. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης για τις μετακινήσεις των πολιτών-δικαιούχων
πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά
συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του «Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”»,
ανέρχεται, για το έτος 2021, σύμφωνα με το πρακτικό Διαβούλευσης κατά την 07-102021, στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) πλέον του
αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα και με τα οριζόμενα
στην από 30-04-2001 οικονομική συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του
«Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”», όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή
της κατά τη δημοσίευση του ν. 4482/2017, του άρθρου 41 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190),
καθώς και του άρθρου 86 του ν. 4796/2020 (Α΄ 63). Ποσά που τυχόν έχουν ήδη
πληρωθεί για τον ίδιο σκοπό στο έτος 2021, μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό
της ανωτέρω αποζημίωσης.
Άρθρο 4
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία”
1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις των
δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου, θα
πραγματοποιηθεί από τον «Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”».
2. Η πληρωμή της δαπάνης στον «Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”», θα πραγματοποιηθεί
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του (Α.Φ.Μ.: 091274700-Δ.Ο.Υ. Η’
Θεσσαλονίκης), βάσει τιμολογίου/τιμολογίων για το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 3 της
παρούσας που θα εκδώσει και θα υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4796/2021
(Α΄ 63).
3. Κατά την πληρωμή, ο «Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”» οφείλει να προσκομίσει τα
απαιτούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά (τιμολόγια,
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει
εισπράξει άλλα ποσά για τις μετακινήσεις των πολιτών - δικαιούχων πλήρους ή μερικής
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απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής
ευθύνης του, που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 86 του ν. 4530/2018.
Μεταξύ των δικαιολογητικών που προσκομίζονται για την καταβολή της αποζημίωσης,
περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα εξής: (i) αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου
για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου, (ii) κατάσταση πληρωμής
δαπάνης υπογεγραμμένης από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται
τουλάχιστον ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης, ο φορέας του οποίου ο
προϋπολογισμός, το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό τον οποίο επιβαρύνει η
δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου {ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN}, το δικαιούμενο
ποσό, τις τυχόν κρατήσεις και τον φόρο, το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και την
αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου). Οι σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη
των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών μετά από έλεγχο του πλήρους φακέλου
δικαιολογητικών (άρθρο 91 του ν. 4270/2014).
4. Το συνολικό ποσό των εκδοθέντων τιμολογίων, δεν δύναται να υπερβαίνει το
τίμημα της παρούσας απόφασης, ποσό στο οποίο ανέρχεται και εξαντλείται η
υποχρέωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για όλες τις μετακινήσεις των
δικαιούχων στο έτος 2021, σύμφωνα με τις εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις
που μνημονεύονται στο προοίμιο της παρούσας και τυχόν άλλες απαιτήσεις από τον
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική
εκκαθάριση εν λειτουργία”» και τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», δυνάμει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018, δεν
καταβάλλονται.
Άρθρο 5
Ισχύς
Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018
«Ρυθμίσεις απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα
μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α΄ 59), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 110 του
ν. 4714/2020 (Α΄ 148), διαμορφώθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63) και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και κατά την έννοια της
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 18 του ν. 4337/2015 και η ισχύς της εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2021.
----------.---------1637. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 140001/ΓΔ4 της 2/5.11.2021 «Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες
των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό
έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της πράξης “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και
Κοινωνικούς Λειτουργούς” για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19»
(Β’ 5155)
Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις:
1.α Της υποπαρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199),
1.β του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) και παραμένει εν ισχύ δυνάμει της περ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.γ του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
1.δ του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
1.ε του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
1.στ του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
1.ζ της υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
1.η της υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23
Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).
2. Την υπ’ αρ. 4061/14-09-2020 (ΑΔΑ: 91ΕΞ46ΜΤΛΡΡΤΣ) απόφαση ένταξης της
πράξης, με τίτλο: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» και κωδικό ΟΠΣ 5070727 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/672/130735/Β1/14-10-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
4. Την υπό στοιχεία 131079/ΓΔ4/14-10-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το σχολικό έτος
2021-2022, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε βάρος του έργου με κωδικό 5070727, τίτλο «Υποστήριξη σχολικών
Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς
Λειτουργούς» της ΣΑΕ 2020ΣΕ34510408 (απόφαση ένταξης Α.Δ.Α.: 91ΕΞ46ΜΤΛΡΡΤΣ), με προϋπολογισμό 46.255.991,32 € και δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ,
Τομέα Παιδείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
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Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών
Λειτουργών
Οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της
πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από
Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
COVID-19, ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142628/
ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών
Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).
Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23
Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της
πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από
Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
COVID-19 ανατίθενται τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:
α. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, καταρτίζουν
εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας,
κατά την οποία θα ασκούν τα καθήκοντά τους, σε κάθε μια από τις σχολικές μονάδες
που έχουν τοποθετηθεί.
β. Το πρόγραμμα υποβάλλεται στους/στις Διευθυντές/ ντριες των σχολικών μονάδων
της ομάδας τοποθέτησης και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας της πρώτης
τοποθέτησης υποβάλλει το πρόγραμμα στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της
οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.
γ. Για κάθε μία από τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης, συντάσσουν (3) σχέδια
δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού
περιβάλλοντος, που καλύπτουν αντίστοιχα τις χρονικές περιόδους (ΣεπτέμβριοςΔεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος) και τα υποβάλλουν στους
Διευθυντές των σχολικών μονάδων μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα λήξης κάθε
περιόδου. Σε κάθε σχέδιο δράσης, περιλαμβάνονται, όλες οι ενέργειες τις οποίες έχουν
σχεδιάσει, οργανώσει και εφαρμόσει. Επιπλέον, περιγράφουν αναλυτικά τους
τιθέμενους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της ψυχοκοινωνικής
παρέμβασης, καταγράφουν αριθμητικά όλες τις ενημερώσεις-επαφές που υλοποιούνται
ή έχουν υλοποιηθεί στη διάρκεια της κάθε περιόδου, καθώς και όλες τις ενέργειες στις
οποίες έχουν προβεί, τηρώντας όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/ τριών και των εκπαιδευτικών.
δ. Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική
καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές,
εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που
απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων
καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό
περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της
σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
ε. Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια
και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής
με τους κατάλληλους φορείς.
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στ. Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των
οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις
προσομοίωσης.
ζ. Ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση
πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την
ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα
των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της
εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών θα
είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
η. Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες,
βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και
διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
θ. Ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα
σχεσιοδυναμικής και κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με
τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική
κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, διαθεματικών-βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής
συμβουλευτικής και ατομικών συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.
ι. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την οικογένεια σχετικά με την
αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε
επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και
ειδικών εκδηλώσεων.
ια. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής
της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών σε
συνεργασία με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη
συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου και β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες.
ιβ. Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της
κοινότητας με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών
μονάδων είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας είτε με άλλες
σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.
ιγ. Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των σχολικών μονάδων ή και σε
συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές
ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η
προστασία του πολίτη).
ιδ. Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την
υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως
ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως εφαρμογές, κ.ά.
ιε. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες
να διέπονται από τους βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι
εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις
προτεραιότητές της καθώς και την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. ιστ. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’ όλη τη
διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγούνται για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους. Δεν υποχρεούνται να αναλαμβάνουν καθήκοντα και
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αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και δεν τους ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται
με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο, όπως ενδεικτικά εφημερίες, αναπληρώσεις
εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.
Άρθρο 2
Ειδικότερα καθήκοντα Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων
1. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, στις οποίες τοποθετούνται τα μέλη
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23
Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, λαμβάνουν μέριμνα εξασφάλισης
ιδιαίτερου χώρου για την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται η
ιδιωτικότητα των συναντήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης πρόσθετου χώρου,
οφείλουν να διαθέσουν χώρο μέσα στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, με
δυνατότητα αποθήκευσης και φύλαξης των σχετικών αρχείων, των τριμηνιαίων
εκθέσεων και όλων των προβλεπόμενων εγγράφων.
2. Τα σχέδια δράσης που υποβάλλονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων,
υπό την ευθύνη τους, φυλάσσονται και αποτελούν στοιχεία για την αξιοποίησή τους
στη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και
απρόβλεπτων καταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη
συνολική αποτίμηση του σχετικού έργου και τη διάχυση καλών πρακτικών.
3. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συντάσσουν τριμηνιαίες
εκθέσεις πεπραγμένων των ενεργειών και των παραδοτέων του έργου των μελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων
και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, αποτιμώντας τα παραχθέντα αποτελέσματα,
αξιολογώντας τις σχετικές δράσεις και εισηγούμενοι προτάσεις για τη βελτίωσή τους.
Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου,
η δεύτερη μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και η τρίτη με την λήξη του
διδακτικού έτους.
----------.---------1638. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 118559 της 2/5.11.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΤΠΑ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προγραμματικής περιόδου
2021-2025» (Β’5156)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
2. Τις διατάξεις του Μέρους ΙΗ΄ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως του άρθρου 125 και
της παρ. 1 του άρθρου 132.
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3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως τα
άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
8. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση και προσδιορισμός
των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α’ 174).
9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
10. Την υπ’ αρ. 95189/14.09.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου
2021 - 2025» (Β’ 3961).
11. Την υπ’ αρ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025»
(Β’ 2442).
12. Την υπ’ αρ. 64957/10.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα
Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος
έγκρισης των Προγραμμάτων» (Β’ 2548).
13. Την υπ’ αρ. 82119/21.07.2021 Εγκύκλιο - 1η τροποποίηση οδηγιών για την
έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ
2022-2024.
14. Την υπ’ αρ. 3077/12.10.2021 υποβολή πρότασης του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου για την έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
15. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81570/5380/13.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί
μη αναγκαιότητας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ή περιβαλλοντικού
προελέγχου για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
16. Την από 01/11/2021 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού
ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση
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του «Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου», ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή
του.
17. Την υπ’ αρ. 117658/01.11.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014), σύμφωνα με την
οποία, από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό
ύψους εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000 €), η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις
που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου για την περίοδο 2021 έως 2025, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Εγκρίνεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, το οποίο καταρτίστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις,
τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/14.09.2020 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και
Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961) και του Μέρους ΙΗ του ν.
4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, μέσα σε ένα μήνα
από την έγκρισή του, αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο για το ΕΠΑ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον ιστότοπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός Προγράμματος
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025
ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ και κατανέμεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Άρθρο 3
Υπηρεσία Διαχείρισης
1. Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της εφαρμογής του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, ορίζεται η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. - Μ.Ε.Υ.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 132 του ν. 4635/2019
(Α’ 167) και του άρθρου 44 του ν. 4825/2021 (Α’ 157).
2. Στην Υπηρεσία διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση των πόρων του άρθρου 2 της
παρούσας.
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Άρθρο 4
Παράρτημα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, το
Παράρτημα που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνει το Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1639. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
2/106174/ΔΠΓΚ της 9/10.11.2021 «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΄ 5208)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων 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),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α ́ 133),
γ) του άρθρου 212 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειαςκαι άλλες διατάξεις για την
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36),
δ) του ν. 4844/2021 «Κύρωση της υπ’ αριθμ. 11428 - (97/6) της 27ης Ιανουαρίου
1997 απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (New Arrangements to Borrow - NAB)»
(Α’ 195)
ε) του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021
τροποποίησης και αντικατάστασης της 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και
άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID - 19» (Α’ 181),
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στ) του άρθρου 23 του ν.4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και
επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων,
ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157),
ζ) του άρθρου 59 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά:
εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην
επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160),
η) του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και άλλες ρυθμίσεις» (Α 1́ 30).
2. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́ 161).
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α ́ 123).
5. Tο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’155).
6. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α ́ 103).
7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β ́
4805).
8. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου τουΚράτους του
Υπουργείου Οικονομικών» (Β ́ 3777).
9. Τα υπ’ αρ. αιτήματα 265499/29.09.2021 της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 336151/22.10.2021 της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
10. Το από 20.10.2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
11. Το από 21.10.2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του Α ́ Τμήματος
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
12. Τις από 12.10.2021, 25.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021, 02.11.201 και
05.11.2021, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμες της Διεύθυνσης Λογιστικής
Γενικής Κυβέρνησης.
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13. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του
κρατικού προϋπολογισμού.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
A. 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 λογαριασμοί
εσόδων, ως ακολούθανάλυσης, εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εσόδων, ως ακολούθως:
(Ακολουθεί Πίνακας)
Β. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική
Ταξινόμηση
Κρατικού
Προϋπολογισμού
-Έξοδα»
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 εξόδων του Κρατικού
Προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:
α) εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εξόδων, ως ακολούθως:
(Ακολουθεί Πίνακας)
β) τροποποιείται η ονομασία του κάτωθι εκτοβάθμιου λογαριασμού εξόδου, ως
ακολούθως:
(Ακολουθεί Πίνακας)
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, αντικαθίσταται εκ νέου με το
συνημμένο στην παρούσα απόφαση Παράρτημα B «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού
Προϋπολογισμού», της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Οι αλλαγές στη Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού που
εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2022 και εφεξής.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
----------.---------1640. ΑΠΟΦΑΣH ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Γ2α/37372 Σχετ. 30557 της 4/11.11.2021 «Ανακατανομή
κενών οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”»
(B΄ 5229)
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1641. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/50810 της 3/11.11.2021 «Μεταφορά/μετατροπή οργανικής
θέσης ειδικευόμενου ιατρού και σύσταση οργανικής θέσης εξειδικευόμενου
ιατρού στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “Π. & Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ”» (Β΄ 5231)
----------.---------1642. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/51551/20 της 3/11.11.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”» (B΄ 5238)
---------.---------1643. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/73898/20 της 3/11.11.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» (Β΄ 5238)
----------.---------1644. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/41532/20 της 3/11.11.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» (Β΄ 5238)
----------.---------1645. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 70815 της 11/11.11.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 5239)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
73737/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5475), κατωτ. αριθ. 1679, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου
εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου
εβδόμου.
----------.---------1646. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4855 της 12/12.11.2021 «Τροποποιήσεις του
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 215)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 36
Διασπορά ψευδών ειδήσεων - Αντικατάσταση του άρθρου 191 ΠΚ
Το άρθρο 191 ΠΚ, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 191
Διασπορά ψευδών ειδήσεων
Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο
ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή
να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, στην αμυντική
ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) μηνών και χρηματική ποινή. Εάν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του
τύπου ή μέσω διαδικτύου, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6)
μηνών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο πραγματικός
ιδιοκτήτης ή εκδότης του μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις των προηγούμενων
εδαφίων.».
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤHΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19
Άρθρο 190
Υπηρεσία ενημέρωσης για την πρόληψη από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Στο χρονικό διάστημα για το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου
διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για τους σκοπούς της πρόληψης
και της αντιμετώπισης της διασποράς του ιού, μέσω της επίτευξης επαρκούς επιπέδου
ανοσίας στον γενικό πληθυσμό της χώρας, δύνανται να αποστέλλονται, μέσω ειδικής
υπηρεσίας που παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε», γραπτά μηνύματα
(SMS) ενημερωτικού ή υπομνηστικού χαρακτήρα σε κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει
εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης. Τα ανωτέρω μηνύματα
αποστέλλονται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο
κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης.
2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται την υπηρεσία της παρ. 1, ορίζεται ως
εκτελούσα την επεξεργασία που ορίζεται στην παρ. 1, για λογαριασμό του Υπουργείου
Υγείας, που είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
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27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.). Στο πλαίσιο αυτό, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του
Υπουργείου Υγείας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της υπηρεσίας
της παρ. 1 και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των δεδομένων που
υπόκεινται σε επεξεργασία και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση
των προσβάσεων στη συγκεκριμένη υπηρεσία, και την προστασία των διακινούμενων
δεδομένων από κάθε παραβίαση, όπως από σκόπιμη ή τυχαία καταστροφή, απώλεια,
άνευ αδείας κοινοποίηση ή προσπέλαση, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και
εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διαπιστώνεται η αναγκαιότητα αποστολής
γραπτών μηνυμάτων (SMS) σε συνάρτηση με την επιδημιολογική κατάσταση της
χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ενεργοποιείται η υπηρεσία του παρόντος.
Άρθρο 191
Σύσταση Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4764/2020
(Προστίθεται νέο άρθρο 55Α στον ν.4764/2020 (Α’ 256) ανωτ. αριθ. 991)
Άρθρο 192
Σύσταση Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Συστήνονται από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια
της περ. (7) του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ.: α) Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του
κορωνοϊού COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) Μητρώο
νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά
επαληθεύσιμο πιστοποιητικό, με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων
ελεύθερης κυκλοφορίας, μακροπρόθεσμης παραμονής και εργασίας στο έδαφος της
Ελληνικής Επικράτειας των ενδιαφερομένων προσώπων, που έχουν στην κατοχή τους
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, υπό την έννοια
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 14ης Ιουνίου 2021 (L 211), τα οποία έχουν εκδοθεί είτε από άλλο κράτος μέλος
της Ε.Ε. είτε από τρίτη χώρα.
2. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. α) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των
περιστατικών νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που έχουν λάβει χώρα: α) σε
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή β) σε τρίτη χώρα, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας
έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 ή γ) σε τρίτη χώρα, για τις βεβαιώσεις ή
τα πιστοποιητικά της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/ 2021 (Α΄ 95),
εφόσον τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις είναι ψηφιακά επαληθεύσιμα.
3. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο
υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση
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συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις νόσησης που έχει στην
κατοχή του το φυσικό πρόσωπο και των οποίων η εγκυρότητα είναι ψηφιακά
επαληθεύσιμη. Η υποβολή της αίτησης δύναται να πραγματοποιείται και με φυσική
παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
4. Αντικείμενο του Μητρώου της περ. β) της παρ. 1 είναι η ακριβής καταγραφή των
περιστατικών νόσησης κατά του κορωνοϊού COVID-19 που έχουν λάβει χώρα εκτός
Ελλάδας, με την επιφύλαξη της παρ. 2.
5. Για την καταχώριση στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο
υποβάλλει αίτηση σε ειδική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση
συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις εμβολιασμού που έχει
στην κατοχή του το φυσικό πρόσωπο. Η υποβολή της αίτησης δύναται να
πραγματοποιείται και με φυσική παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.).
6. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. α) της παρ. 1, το φυσικό πρόσωπο
δύναται να αιτείται την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU
Digital COVID Certificate - EUDCC) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο της
από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4806/2021. Μετά την καταχώρισή του στο Μητρώο της περ. β) της παρ. 1, το
φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού
ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή την έκδοση Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC)
εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, έχει προηγουμένως ολοκληρώσει τουλάχιστον μία
(1) δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.
Μετά από την ολοκλήρωση της καταχώρισής του στα ανωτέρω Μητρώα το
ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί τη διενέργεια εμβολιασμού του
εντός της Ελληνικής Επικράτειας είτε πρόκειται για αναμνηστική δόση για τους ήδη
εμβολιασθέντες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες είτε πρόκειται για
εμβολιασμό προσώπων που ανάρρωσαν από τον κορωνοϊό COVID-19, έχοντας
νοσήσει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. Ως προς τη διαδικασία
προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζεται το άρθρο 57 του ν.
4764/2020 (Α΄ 256). Για: α) το Μητρώο νοσησάντων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 με ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό και β) το Μητρώο νοσησάντων
εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο
πιστοποιητικό εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 3 έως 8 και 10 έως 12 του άρθρου
εικοστού ενάτου του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται
να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των Μητρώων της παρ. 1 και τα
στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτά, τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της
πλατφόρμας των παρ. 3 και 5, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία υποβολής αίτησης
των παρ. 3 και 5, η σύσταση ειδικής επιτροπής για τις περιπτώσεις εξέτασης των
αιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 5998/2021 «Καταχώριση στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού
COVID-19 από τα Κ.Ε.Π. των αιτούντων προγραμματισμό συνεδρίας
εμβολιασμού» (Β΄ 6269), κατωτ. αριθ. 1743.
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Άρθρο 193
Ρυθμίσεις για την καταβολή επιχορήγησης προς τον σκοπό λήψης υποστηρικτικών
μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του
ν. 4816/2021
(Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), ανωτ. αριθ. 1433Α)
Άρθρο 194
Χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
1. (Το πρώτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), ανωτ. αριθ.
1162 α) τροποποιείται ως προς τον κύκλο των δικαιούμενων προσώπων για τη χορήγηση
προσωρινού ΑΜΚΑ από τα Κ.Ε.Π., β) διορθώνεται η παραπομπή στην παρ. 3 του ιδίου
άρθρου, ως προς το ορθό, σε παραπομπή στην παρ. 2 και η παρ. 3 διαμορφώνεται εκ
νέου στο σύνολό της)
2. (Στο πρώτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021(Α΄ 36), ανωτ. αριθ.
1162 προστίθεται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής
απόφασης και η παρ. 6 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 195
Τροποποίηση καταργούμενων διατάξεων του ν. 4727/2020 - Αντικατάσταση της
περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020
1.(Προστίθενται λέξεις και διορθώνεται ο αριθμός ΦΕΚ της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου στην περ. 14 του άρθρου 108 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
ανωτ. αριθ. 737 και αντικαθίσταται η περ. αυτή στο σύνολό της)
2. Οι παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
εξακολουθούν να ισχύουν από 23.9.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 197
Επέκταση του ανοιχτού προγράμματος εκατό χιλιάδων (100.000) επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 1 και 12 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
1. (Προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181),
ανωτ. αριθ. 723 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
2. (Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στην παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α΄ 181), ανωτ. αριθ. 723: α) τροποποιείται το πρώτο εδ. ως προς το αντικείμενο της
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νομοθετικής εξουσιοδότησης, β) προστίθεται δεύτερο εδ., και η παρ. αυτή διαμορφώνεται
εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 198
Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2021
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 2 της υ.α. της 23/28.7.2021
«Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (Β’ 3359), κατωτ. αριθ. 1470)
Άρθρο 199
Επέκταση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
32 του ν. 4756/2020
(Προστίθεται τέταρτο εδ. στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ.
αριθ. 936 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 200
Παράταση συμβάσεων καθαριότητας e-ΕΦΚΑ
1. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με αναδόχους που έχουν συνάψει
οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές διοικητικές μονάδες του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄
147), που υπάγονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ), όπως αυτές ορίζονται με την υπ. αρ. 59679/12.3.2020 διαπιστωτική πράξη του
Διοικητή του e-ΕΦΚΑ (Β΄ 831), καθώς και η Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ,
παρατείνονται αυτοδίκαια, από τη λήξη τους, μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει
διαγωνιστικών διαδικασιών και, σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα όχι πέραν
των έξι (6) μηνών από τη λήξη τους, οπότε και λύονται αυτοδίκαια.
2. Η παρ. 1 ισχύει από 31.10.2021.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 203
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.----------
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1647. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Αριθμ.
οικ. 374365 της 9/12.11.2021 «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών
διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135)» (Β’ 5242)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 8 και των παρ. 2 και 10 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»(Α' 80),
β) 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),
γ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (A΄
255),
δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
στ) της υπ’ αρ. 14020/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποβολή
συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και
επίδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/ 2014» (Β΄ 1546),
ζ) της υπ’ αρ. οικ. 7393/2021 απόφασης «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για
χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1 - 5 του
άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’80)» (Β’ 1251).
2. Τη σταδιακή ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας των συναλλασσόμενων πολιτών
με τις υπηρεσίες μίας στάσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της Χώρας με στόχο την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών
και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων ανανέωσης των τίτλων διαμονής των
πολιτών τρίτων χωρών.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
4. Την υπ’ αρ. 373711/9 -11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με
την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών ανανέωσης των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων
μόνιμης διαμονής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
Μετανάστευσης εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι αυτή η
υπηρεσία εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και
Αναβάθμισης του ΟΠΣ Μετανάστευσης» (ενάριθμος έργου 2020ΣΕ75520000), το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης τίτλων διαμονής
Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την ανανέωση των αδειών διαμονής, των δελτίων
διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, υποβάλλονται, εφεξής,
αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του
π.δ. 106/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, πραγματοποιείται υποχρεωτικά
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με
την καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο
οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, την
καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιβεβαιώνεται σε
πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της, καθώς και την καταχώριση του προς
ανανέωση τίτλου διαμονής. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται ως προς την ορθότητά τους μέσω της
χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωρηθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία, δεν είναι
δυνατή η επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης.
2. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με την υπηρεσία
μιας στάσης για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησης ανανέωσης του τίτλου διαμονής
του είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση.
3. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 1 - 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω
διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση του δικηγόρου
μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας.
4. Οι αιτήσεις ανανέωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδεύονται από
το απαιτούμενο αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπου αυτό
απαιτείται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ.
106/2007. Προς τούτο, καταχωρείται ο κωδικός του παραβόλου, ο οποίος ελέγχεται σε
πραγματικό χρόνο (on line), ως προς την εξόφλησή του και ως προς τη μη χρήση αυτού
σε άλλη αίτηση άδειας διαμονής.
5. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης συμπληρώνεται
υποχρεωτικά το σύνολο των πεδίων που αφορούν στα ατομικά/δημογραφικά στοιχεία
του αιτούντος, στο ταξιδιωτικό του έγγραφο (πλην της περίπτωσης των στερουμένων
διαβατηρίου) και στον τόπο διαμονής του.
6. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
τα οποία μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά, ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα
με τον προβλεπόμενο στην εφαρμογή τύπο αρχείου.
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7. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο
και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των
διατάξεων περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1599/1986 (Α’ 75).
8. Εφόσον τα καταχωρηθέντα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα,
ολοκληρώνεται η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία
υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
9. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή του, σύμφωνα με την παρ.
2 του παρόντος άρθρου, τα ακόλουθα: α) αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο
περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο
αίτημα ανανέωσης και β) έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια
της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).
Το ανωτέρω έγγραφο λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή
στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η διαπίστωση, σε
πραγματικό χρόνο (on line), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του,
συνιστά βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την ανανέωση της άδειας
διαμονής και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαύει των
δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την άδεια διαμονής, της οποίας αιτείται την
ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η
παρούσα βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της
άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος.
10. Η ακρίβεια και η γνησιότητα των στοιχείων της βεβαίωσης διαπιστώνεται
ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, είτε μέσω της υπηρεσίας
διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του
Υπουργείου.
Άρθρο 3
Επικοινωνία των υπηρεσιών μιας στάσης με τον αιτούντα
1. Η υποβολή συμπληρωματικών και πρόσθετων δικαιολογητικών, καθώς και η
παρακολούθηση της πορείας της αίτησης διενεργείται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης.
2. Η επικοινωνία της υπηρεσίας μιας στάσης με τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του για κάθε θέμα που σχετίζεται με την υποβολή του αιτήματος ανανέωσης
του τίτλου διαμονής, ιδίως για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, την
αποστολή ειδοποίησης λήψης βιομετρικών στοιχείων και την κοινοποίηση αποφάσεων
διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει
καταχωρηθεί.
3. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη γνησιότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αποστολή
δικαιολογητικών σε φυσική μορφή, κατά παρέκκλιση της πάγιας ηλεκτρονικής
διαδικασίας. Τα ως άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου
(συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης.
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η 16
Νοεμβρίου 2021.
----------.---------1648. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 5160 της
8/12.11.2021 «Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών
απόδοσής του» (Β’ 5247)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119),
β) του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία» (Α’ 36) και ιδίως του άρθρου 248 αυτού, όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο εικοστό ένατο του ν. 4839/2021 (Α’ 181),
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. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ε) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και
οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
στ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.
2690/1999, Α’ 45),
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ζ) 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),
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
ιβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιγ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιδ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ιε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιστ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιζ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ιη) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
(Α’ 255),
ιθ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
κ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
κα) της υπό στοιχεία 4251/30.8.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).
2. Την υπό στοιχεία 39630/8.11.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με
την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την
έκδοση της παρούσας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Δικαιούχοι
1. Με την παρούσα, περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης Προσωρινού
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε ειδικότερες κατηγορίες
δικαιούμενων προσώπων από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α’ βαθμού για τη διενέργεια του εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID158

19 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του
όσον αφορά στον εμβολιασμό, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της από 30.05.2021 ΠΝΠ,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95).
2. Δικαιούχοι με βάση τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας είναι: α) ημεδαποί
και αλλοδαποί που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας β) οι πολίτες τρίτων χωρών ή
ανιθαγενείς ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής, γ) γενικότερα όλες οι ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά που προσέρχονται
στις Υπηρεσίες της παρ. 1. Η χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. στα πρόσωπα των ανωτέρω
κατηγοριών γίνεται, εφόσον αυτά: α) δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή β) δεν διαθέτουν ενεργό Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).
Άρθρο 2
Διαδικασία Χορήγησης Π.Α.Μ.Κ.Α.
1. Ο προσωρινός Α.Μ.Κ.Α. δύναται να χορηγείται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες,
τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε χωρίς την
απαίτηση αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερόμενων. Ειδικότερα, στην
περίπτωση της μη αυτοπρόσωπης παρουσίας των ενδιαφερομένων οι Υπηρεσίες της
παρούσης δύνανται να συνεργαστούν με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
συμμετέχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID 19,
δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4839/2021 για τη συλλογή
των απαιτούμενων ταυτοποιητικών στοιχείων. H επεξεργασία των ταυτοποιητικών
στοιχείων των δικαιούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη χορήγηση
Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) προς
εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου 1, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε
άλλης χρήσης ή αξιοποίησής τους.
2. Η χορήγηση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρούσα, πραγματοποιείται μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., στην οποία εισέρχονται
εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (χρήστες) των κοινωνικών υπηρεσιών, των Κέντρων
Κοινότητας και των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
χορήγησης Π.Α.Μ.Κ.Α. Οι ανωτέρω χρήστες αποτελούν πάσης φύσεως προσωπικό
του δημοσίου τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού,
ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας. Η είσοδος των χρηστών στην πλατφόρμα
πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με ειδικούς κωδικούς πιστοποίησης
που τους αποδίδονται από την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
3. Η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία των χρηστών της παρ. 2
και είναι η αρμόδια για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ιδιότητας αυτών ως
χρηστών.
4. Oι αρμόδιοι Φορείς για το συντονισμό της διαδικασίας εμβολιασμού, όπως αυτοί
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4839/2021, ορίζουν ένα
σημείο επαφής, αρμόδιο για τη συλλογή των στοιχείων των χρηστών και υπεύθυνο για
την επικοινωνία με την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. για τους σκοπούς της παρ. 2.

159

5. Οι τερματικοί σταθμοί υπολογιστών των χρηστών της παρ. 2 επιλέγονται ώστε να
λειτουργούν σε Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
6. Για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρούσα γίνεται
αποδεκτό οποιοδήποτε ταυτοποιητικό έγγραφο προσκομίζει το φυσικό πρόσωπο,
δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 και δεν διενεργείται έλεγχος
νομιμότητας παραμονής. Ειδικότερα, ως ταυτοποιητικά έγγραφα δύναται να
θεωρηθούν τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, β)
ληξιαρχική πράξης γέννησης, γ) διαβατήριο, δ) προσωρινός ή οριστικός τίτλος
διαμονής και ε) άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Τα ανωτέρω έγγραφα γίνονται αποδεκτά
από τις διοικητικές δομές της παρ. 1, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ισχύ. Στα άλλα
έγγραφα ταυτοποίησης εντάσσονται, ενδεικτικά, αποφάσεις απέλασης, απορριπτικές
αποφάσεις ασύλου στον Α’ ή Β’ βαθμό, αποφυλακιστήρια, υπηρεσιακά σημειώματα
της Ελληνικής Αστυνομίας σε περίπτωση αναβολής εκτέλεσης απόφασης
απομάκρυνσης.
7. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον προσωρινό Α.Μ.Κ.Α. μέσω του
ιστότοπου της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
8. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό
του Υπουργείου Υγείας, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των
κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των
λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των
προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας
σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1649. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 69570 της 4/12.11.2021 «Ορισμός του ποσοστού των
πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164)» (Β’
5267)
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),
ε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
στ. του π. δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155),
ζ. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
η. 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.
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 32/09.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της
περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232).
5. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης των διοικήσεων των
Υγειονομικών Περιφερειών.
6. Τις υπό στοιχεία Β2α-Β1α/64238/14.10.2021 και Β2α,Β1α/οικ.67082/26.10.2021
βεβαίωσεις της Γ.Δ.Ο.Υ., από τις οποίες προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής της
απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη 11.285.000,00 € 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.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
από την παρούσα απόφαση.
8. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 24ωρη βάση των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων και των Μονάδων Π.Φ. Υ.
9. Την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και 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 01.04.2021 για χρονικό
διάστημα εννέα (9) μηνών (31.12.2021), προς τον σκοπό της κάλυψης των εκτάκτων
αναγκών προστασίας υγείας από την μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Από 01.01.2022 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%.
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----------.---------1650. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Γ.Π.οικ. 70413 της 10/16.11.2021 «Χορήγηση Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και τήρηση
θυρίδων αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και
Προστασίας του Πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ)» (Β’ 5300)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119),
β) της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) και ιδίως των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου
αυτής, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο τριακοστό του ν. 4839/2021 (Α΄181),
γ) του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία» (Α΄36) και ιδίως το άρθρο 248 αυτού,
δ) 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)
και ιδίως το άρθρο 55 αυτού,
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΄ 184), και ιδίως του άρθρου 26 και της παρ. 17
του άρθρου 107 του νόμου αυτού,
στ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 133),
ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
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εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
η) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και
οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245),
θ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα Ζητήματα»
(Α΄ 134), και ιδίως το άρθρο 58 αυτού «Τροποποίηση της Ανώνυμης Εταιρείας Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και μετονομασία
της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο
ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)»,
ι) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄ 45),
ια) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα ο οποίος 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 (Α΄ 133),
ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιδ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
ιε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
155),
ιστ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 2),
ιζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 155),
ιη) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
ιθ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄148),
κ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
κα) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
κβ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Α΄
255),
κγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄
85),
κδ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902),
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κε) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996),
κστ) της υπ’ αρ. 80/30.08.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄3058),
κζ) της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26.2.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και
για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β΄ 849),
κη) της υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες
υπηρεσίες» (Β΄ 4798),
λ) της υπ’ αρ. 246/8.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ)» (B΄ 968).
λα) και της υπ' αρ. 118944/23.10.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄
3990).
2. Το υπ’ αρ. 18822οικ./24.10.2021 αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
προς την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και το υπ’ αρ.
358189/2.11.2021 αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς την
Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
3. Την υπό στοιχεία Β1α/69321/05.11.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Δικαιούχοι
1. Με την παρούσα, περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID-19 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο
της από 30.05.2021 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄95),
σε ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, από τις ακόλουθες δομές Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης: (α) τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού,
(β) την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, (γ) τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και (δ) τα Καταστήματα Κράτησης Αλλοδαπών
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
2. Δικαιούχοι της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα είναι:
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(i) α) ημεδαποί και αλλοδαποί που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας, β) πολίτες τρίτων
χωρών ή ανιθαγενείς ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής και γ) γενικότερα όλες οι
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Οι ως
άνω δικαιούχοι δύνανται να προσέλθουν στις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα
Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, εφόσον οι εν λόγω Φορείς συμμετέχουν στη διαδικασία
του άρθρου τριακοστού του ν. 4839/2021.
(ii) Διαμένοντες σε δομές προσωρινής φιλοξενίας και ταυτοποίησης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
(iii) Kρατούμενοι σε Προαναχωρησιακά Κέντρα
(ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Κράτησης

Αλλοδαπών

(iv) Κρατούμενοι σε Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Άρθρο 2
Διαδικασία Χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 σε ειδικότερες
κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων
1. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 δύναται να χορηγείται στους δικαιούχους
της παρ. 2 του άρθρου 1 και από τις δομές της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, κατόπιν αίτησής
τους, είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε χωρίς την απαίτηση αυτοπρόσωπης
παρουσίας αυτών στους δικαιούχους των περιπτώσεων (iii) και (iv) της παρ. 2 του
άρθρου 1.
2. Η χορήγηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 πραγματοποιείται μέσω
της εφαρμογής «Θυρίδες» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr - ΕΨΠ), από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, ο οποίος αποτελεί προσωπικό του
Δημοσίου Τομέα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και είναι απογεγραμμένος στο Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr). Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
εισέρχεται στην εφαρμογή αφότου αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των Κωδικών
Δημόσιας Διοίκησης. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργούνται για κάθε φορέα της παρ. 1
του άρθρου 1 θυρίδες, οι οποίες τηρούνται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620
ΕΞ/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 849) και φέρουν τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
3. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εισάγει τα εξής στοιχεία του φυσικού προσώπου:
α) τον ΑΜΚΑ, τον ΠΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ, β) το όνομα, γ) το επώνυμο και δ) την
ημερομηνία γέννησης. Για τη διασταύρωση των ανωτέρω ταυτοποιητικών στοιχείων
του φυσικού προσώπου γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε ταυτοποιητικό έγγραφο
προσκομίζει το φυσικό πρόσωπο, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
και δεν διενεργείται έλεγχος νομιμότητας παραμονής. Ειδικότερα, ως ταυτοποιητικά
έγγραφα δύναται να θεωρηθούν τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας
Ομογενούς, β) ληξιαρχική πράξης γέννησης, γ) διαβατήριο, δ) προσωρινός ή οριστικός
τίτλος διαμονής και ε) άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Τα ανωτέρω έγγραφα γίνονται
αποδεκτά από τις διοικητικές δομές της παρ. 1, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε ισχύ.
Στα άλλα έγγραφα ταυτοποίησης εντάσσονται, ενδεικτικά, αποφάσεις απέλασης,
απορριπτικές αποφάσεις ασύλου στον Α΄ ή Β΄ βαθμό, αποφυλακιστήρια, Δικαστικές
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Αποφάσεις, υπηρεσιακά σημειώματα της Ελληνικής Αστυνομίας, σε περίπτωση
αναβολής εκτέλεσης απόφασης απομάκρυνσης.
4. Για τον σκοπό της έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, σύμφωνα
με την παρούσα, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διασυνδέεται με το Εθνικό
Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και το Εθνικό Μητρώο
ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τα οποία αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τα
αναγκαία στοιχεία, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης.
5. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
προβαίνει στην έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 για λογαριασμό του
φυσικού προσώπου.
Άρθρο 3
Θυρίδες αρμοδιότητας Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας
του Πολίτη
1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) τηρούνται οι
θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
2. Στις θυρίδες της παρ. 1 προωθούνται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που
υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
έκδοση εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/ 26-2-2021 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση αυτή γίνεται και η
επαλήθευση του περιεχομένου των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων
τους από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής).
Άρθρο 4
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων
1. Οι θυρίδες του άρθρου 3 λειτουργούν ως «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής
χαρακτηριστικά:
α. Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα.
β. Παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/ υπαλλήλους του φορέα
διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά
συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής.
γ. Περιέχουν αναρτημένα έγγραφα, αιτήσεις ή άλλα σύνολα δεδομένων.
δ. Οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφα ανά υπόθεση.
ε. Οι χειριστές των θυρίδων θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ενημερώσεις για την
καταχώριση ενός εγγράφου ή συνόλου δεδομένων στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα
κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email, μήνυμα συντόμου κειμένου - SMS, κ.ά.). Αναλόγως το έγγραφο ή το σύνολο
δεδομένων που καταχωρίζεται στη θυρίδα τους, δύνανται να το αποθηκεύσουν σε
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μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου, ή να το προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο ή να
προβούν σε εξαγωγή του συνόλου ή τμήματος των δεδομένων.
στ. Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές,
υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης, όπως: - Ανάθεση - Ανάληψη
υπόθεσης σε/από υπάλληλο - Κατάσταση αίτησης - Δυνατότητα αλλαγής της
κατάστασης της αίτησης - Αναζήτηση - Ιστορικό υποθέσεων - Στατιστικά στοιχεία
υποθέσεων - Ανάρτηση απάντησης στην θυρίδα του χρήστη - Αποστολή ενημερωτικού
μηνύματος στον χρήστη.
2. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)
δημιουργούνται για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περισσότερες από μία θυρίδες,
ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. Οι ορισθείσες ως ανώτερες ιεραρχικά θυρίδες παρέχουν
πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές.
3. Στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τηρούνται έγγραφα ή σύνολα δεδομένων
που απευθύνονται ή αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται από
φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr- ΕΨΠ), καθώς και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.
4. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς και οι σχετικές με αυτά
απαντήσεις/έγγραφα μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες των
οργανικών μονάδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.
Άρθρο 5
Χρήστες των θυρίδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1. Στις θυρίδες του άρθρου 3 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας
της θυρίδας και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.
2. Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις
θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.
3. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη είναι αυτοτελώς υπεύθυνα για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών της
κάθε θυρίδας, ήτοι για τους χειριστές και διαχειριστές τους.
4. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι υπεύθυνη για τον
ορισμό του διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που
υποβάλει έκαστο των ανωτέρω υπουργείων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
26 του ν. 4727/2020.
5. Οι χειριστές και οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού
προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητας με την χρήση
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των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810
ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» και οφείλουν να
διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
29 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην εφαρμογή «Θυρίδες»
1. Το Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη ενεργούν ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που
τηρούνται στις θυρίδες εκάστου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.
4727/2020.
2. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη είναι αυτοτελώς υπεύθυνα ιδίως για τον ορισμό των εσωτερικών όρων χρήσης
των θυρίδων εκάστου και των εξουσιοδοτημένων χρηστών αυτών, καθώς και για τον
χρόνο τήρησης και τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των δεδομένων.
3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος
επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
4. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του
Γ.Κ.Π.Δ., για τη λειτουργία της εφαρμογής «Θυρίδες» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, έχει την
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό
δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου (Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019.
5. Ειδικά όσον αφορά στη διαδικασία του άρθρου 2, σκοπός της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 1 από τις δομές της παρ. 1 του
ιδίου άρθρου.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 του άρθρου 2
άρχεται την 1.12.2021.
2. Ειδικά για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης
Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, η διαδικασία χορήγησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19 του άρθρου 2 εκκινεί από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των
θυρίδων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, όπως αυτή θα καθορισθεί
με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 17 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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----------.---------1651. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.20474/Α321 της 16/16.11.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» (Β’ 5309)
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 εδαφίου 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. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131).
5. 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)».
6. 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), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αυτής που
έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/ Α325/28.08.2020 (Β’ 3775)
κοινή υπουργική απόφαση.
7. 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 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)».
8. 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), καθώς και του π.δ.
46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 ”Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών” (Α’ 151)» (Α’ 119).
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9. 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).
10. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Της υπ’ αρ. 312/20-09-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).
12. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL
187, 26-6-2014, ρ. 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).
13. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL
193, 1-7-2014, ρ. 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).
14. Του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014
(L 369, 24-12-2014, ρ. 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).
15. 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».
16. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης 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 Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/ 28.08.2020 κοινή υπουργική
απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(Β’ 3775).
2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/Α321/ 16.04.2020 «Προθεσμίες και
διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση,
αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες»[(Β’ 1577),
διόρθωση σφάλματος (Β’ 1877)].
και επειδή:
- Με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/ 28.08.2020 κοινή υπουργική
απόφαση οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε
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περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Άδειας Επισκευής και
χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού
Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή, η οποία έληξε στις 8
Σεπτεμβρίου 2021.
- Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση (κεφ. 2 παρ. 2.2)
δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων ως δύο (2) έτη,
- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού,
δημιούργησαν δυσκολίες στους πληγέντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για
τη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποκατάσταση
των κτηρίων τους,
- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των
βλαβέντων κτηρίων, αποφασίζουμε:
Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 8η Σεπτεμβρίου 2022 (αρχής γενομένης από τη
δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ.), εντός της οποίας, εφόσον άλλως δεν ορίζεται
μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, για την αποκατάσταση των πληγέντων
κτηρίων τους από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση στεγαστικής
συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για
ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου.
Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών
χορήγησής της.
----------.---------1652. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1242 της 3/17.11.2021 «Ορισμός αρμόδιας αρχής και
διαδικασία υποβολής της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β,
47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) καθώς και ρύθμιση
συναφών θεμάτων όταν η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης ή/και κράτος
μέλος εγκατάστασης» (Β’ 5338)
----------.----------
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1653. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
144546/Κ5 της 11/17.11.2021 «Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμματος
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2021 – 2022» (Β’
5342), Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ B’ 5635/02.12.2021
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. α΄ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν
από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173),
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
γ) του π.δ. 18/2018
Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

«Οργανισμός

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/684/132976/Β1 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων του
«Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» και την προστασία της δημόσιας υγείας,
λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»
πραγματοποιούνται: α) «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας
διακοσίων τριών (203) ωρών και β) «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο»,
συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών στο χώρο εργασίας
συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες) και των
ημερών αναρρωτικής άδειας σε ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.
Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα
λειτουργήσουν από την 22η Νοεμβρίου 2021 τόσο για το «Εργαστηριακό μάθημα
ειδικότητας» όσο και για το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο». Το
πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα
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ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 169 του ν.
4763/2020.
Αποκλειστικά για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - Tάξη Mαθητείας»
περιόδου 2021 - 2022 ορίζονται τα εξής:
Α. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας»
1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά
Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από
επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται μία
(1) ημέρα την εβδομάδα. Το εργαστηριακό μάθημα δεν πραγματοποιείται κατά την
περίοδο των θερινών διακοπών. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία
κάποιων ωρών για οποιονδήποτε λόγο ή προκύπτει αδυναμία ολοκλήρωσης του
εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας εντός του προβλεπόμενου χρονικού
διαστήματος, δύναται με αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος να
πραγματοποιούνται έως εννέα (9) ώρες εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας οι
οποίες διδάσκονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.
2. Ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, δεν
δύναται να πραγματοποιεί το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής
μονάδας με εκπαιδευτική επίσκεψη, μέχρι την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού
έτους - Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021 - 2022.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων της
ειδικότητας διά ζώσης, τα μαθήματα διδάσκονται σύγχρονα ή ασύγχρονα από
απόσταση και οι παρουσίες των μαθητευομένων καταγράφονται κανονικά.
4. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του
Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας, οι μαθητευόμενοι εξετάζονται, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 8 της υπ΄ αρ. 119730/23.9.2021 υπουργικής απόφασης
«Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» (Β΄ 4531).
5. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. και οι διδάσκοντες/επόπτες εκπαιδευτικοί
φροντίζουν ώστε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης των
μαθητευόμενων, καθώς και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για
τους εργαστηριακούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών. Επίσης φροντίζουν να
επισημάνουν σε όλους τους εργοδότες των μαθητευομένων να τηρούν πιστά τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ σχετικά με την ασφάλεια των χώρων εργασίας αλλά και των μέτρων
προστασίας των εργαζομένων και στους μαθητευόμενους.
Β. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο».
1. Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» λειτουργεί εφόσον οι φορείς στους
οποίους διεξάγεται δεν τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και
λειτουργούν σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα. Ο
μαθητευόμενος οφείλει να συμμορφώνεται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που
προβλέπονται από σχετικούς κανονισμούς για το κλάδο εργασίας που μαθητεύει. Μη
συμμόρφωση τους συνεπάγεται διακοπή της μαθητείας του. Επιπλέον οι επόπτεςεκπαιδευτικοί κατά τις επισκέψεις τους στους αντίστοιχους χώρους εργασίας, οφείλουν
να συμμορφώνονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για τους χώρους
αυτούς.
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2. Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες
εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την
ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του
χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Κατά την περίοδο των
σχολικών θερινών διακοπών, η διάρκεια του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό
χώρο μπορεί να αυξηθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένη ισομερώς
σε πέντε (5) ημέρες, για οκτώ (8) ώρες την ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη: α) την
αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του προγράμματος από όλους τους μαθητευόμενους, β)
το ωράριο λειτουργίας του εργασιακού χώρου και γ) τη σύμφωνη γνώμη
εκπαιδευτικού, εργοδότη και μαθητευόμενου.
3. Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021 2022, μπορεί να γίνει αλλαγή εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αρ.
119730/23.9.2021 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού
έτους - Τάξη Μαθητείας» (Β΄ 4531). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του
«Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022, κατ’ εξαίρεση
αλλαγή εργοδότη μπορεί να γίνει δύο (2) φορές.
----------.---------1654. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
2/98836/0025 της 12/17.11.2021 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανεισμό της Τράπεζας
“EUROBANK A.E.” ποσού 40.000.000,00 €» (Β’ 5344)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) Tου ν. 4549/2018, «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 105) και ιδίως των
άρθρων 96 και 97,
(β) του άρθρου 90 του Kώδικα 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),
(γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 121),
(δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’
155),
(ε) της υπό στοιχεία Υ 70/2020, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
2) Την υπό στοιχεία FI 92.273/28.12.2020 Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της
«EUROBANK Α.Ε.» και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
3) Το από 28.09.2021 (υπ’ αρ. 2/98836/29/09/2021) αίτημα της τράπεζας
«EUROBANK A.E.».
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4) Το από 02/07/2020 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5) Το από 12.03.2021 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Δ. και της «EUROBANK
ERGASIAS A.E.».
6) Το υπ’ αρ. 4154/27.08.2021 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και τους
συνημμένους σε αυτό Πίνακες.
7) Το από 03-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΕΤΕπ με τους
τελικούς όρους χρηματοδότησης.
8) Την από 06-10-2021 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής
του άρθρου 96 του ν. 4549/2018.
9) Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), διότι συντρέχουν λόγοι
κατεπείγοντος με την παρούσα απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος χρηματοδότησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
COVID-19, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την κάλυψη δανείου ποσού 40.000.000,00 € της
τράπεζας «EUROBANK A.E.» σύμφωνα με την υπό στοιχεία FI 92.273/28.12.2020
Δανειακή Σύμβαση. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
που εκπονούνται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) και
τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που επλήγησαν από την πανδημία COVID19 και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς (γεωργία, τουρισμός,
βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.).
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως εξής:

Ποσό (€):

40.000.000 €

Διάρκεια:

5 έτη

Αποπληρωμή κεφαλαίου:

Ανά 3-μηνο (18/02*, 18/05*, 18/08* και
18/11* εκάστου έτους)

Πληρωμή τόκων:

Ανά 3-μηνο (18/11*, 18/02*, 18/05* και
18/08* εκάστου έτους)

Ημερομηνία εκταμίευσης:

18/11/2021

Πρώτη Καταβολή Κεφαλαίου

18/02/2023*

Τελευταία καταβολή κεφαλαίου:

18/11/2026*

Επιτόκιο:

Κυμαινόμενο, ίσο με 3Μ
EURIBOR+0,324% 32.4 BPS) ετησίως

* Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη
μέρα εάν συμπίπτουν με αργίες
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ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, σε
περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των εκάστοτε οφειλόμενων και
καταβλητέων από την EUROBANK ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή
Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο,
με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και
Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποστέλλοντας
κατάσταση με ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.
Η EUROBANK A.E. σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει εγκαίρως και
σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε
καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια επιστολή,
αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο
ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε
φορά. Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στην EUROBANK A.E. υποχρέωση
ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη του
Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.
Η EUROBANK A.E. οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους - Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων)
την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. Επίσης, η Τράπεζα οφείλει να
αποστέλλει ανά τρίμηνο στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνουν
τα κάτωθι:
1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια,
από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4154/27.08.2021 έγγραφο
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 1,07% (ΑCT/ACT).
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
το δάνειο της EUROBANK A.E. ύψους 40.000.000,00 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 40.000.000,00 € πλέον τόκων και εξόδων.
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1655. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 88974
της 10/17.11.2021 «Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους,
ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και
Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης» (Β’
5346)
----------.---------1656. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 88970
της 10/17.11.2021 «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις
επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της
Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β’ 5347)
----------.---------1657. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριθμ. Υ 37 της 18/18.11.2021 «Παροχή
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό
Υγείας για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων,
πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5349)
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 ΕΜΠ223/17.11.2021 εισήγηση του Υπουργού Υγείας και της
Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 59633/17.11.2021, 48250/
17.11.2021 και υπό στοιχεία ΕΜΠ767/16.11.2021 συνημμένων σε αυτήν εγγράφων
των Διοικήσεων της 3ης, της 4ης και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αντιστοίχως,
καθώς και του υπό στοιχεία οικ.72109/17.11.2021 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα
επιδημιολογική κατάσταση της Χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού COVID-19
στην εδαφική περιοχή της 3ης, της 4ης και της 5ης 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 COVID-19.
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4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, όπως
προβούν σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός των Περιφερειών Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
Θεσσαλίας, 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.
Εκδόθηκε η υ.α. Γ.Π.οικ. 72207/2021 «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής,
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5355), κατωτ.
αριθ. 1659.
----------.---------1658. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β2β/οικ. 72214 της
18/18.11.2021 «Ρύθμιση των οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής
(clawback) φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, για το έτος 2020» (Β’
5354)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 34 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4816/2021
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν.
4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του
ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 118).
2. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού
ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).
3. Το άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 128).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
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8. Το υπό στοιχεία ΔΒ4Ζ/Γ24/9/οικ.10963/20-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με συνημμένη την υπ’ αρ. 764/14.04.2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
9. Το από 09/11/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Φαρμάκου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με το αντικείμενο του θέματος της παρούσας.
10. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.7866/11-11-2021 εισήγηση του ΓΔΟΥ, της περ. (ε) της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143).
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ένταξη στη ρύθμιση
Κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικές εταιρείες με οφειλόμενα προς τον ΕΟΠΥΥ ποσά αυτόματης
επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), για το έτος 2020, μπορούν να
ενταχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε δόσεις, εφόσον δεν οφείλουν ποσά
επιστροφής του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) για το έτος 2020 και καταβάλλουν
κανονικά τις δόσεις της προηγούμενης ρύθμισης οφειλών των ετών 2012-2018 με βάση
το άρθρο 236 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και του έτους 2019 με βάση το άρθρο
δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Α’ 204). Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτημα της
εταιρείας στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ έως τις 15-12-2021.
Άρθρο 2
Καταβολή δόσεων
Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία με ηλεκτρονική καταβολή με τη χρήση
μοναδικού κωδικού πληρωμής.
Η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά καθώς, και στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής.
Το σύνολο της πρώτης δόσης της ρύθμισης είναι καταβλητέο έως τις 31-1-2022. Οι
επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου
μηνός.
Άρθρο 3
Υπολογισμός του αριθμού των δόσεων
Για το έτος 2020 ο αριθμός των δόσεων (D), υπολογίζεται ως εξής:
D=min (Y.O./max (0,05*M.M.T., 5000), 36)
Όπου στον ανωτέρω τύπο:
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(Y.O.) είναι η υπολειπόμενη οφειλή της φαρμακευτικής εταιρείας ή του Κ.Α.Κ.
φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2020 μετά από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του συμψηφισμού με ισόποσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.
(Μ.Μ.Τ.) είναι ο μέσος μηνιαίος τζίρος σε τιμές παραγωγού της φαρμακευτικής
εταιρείας ή του Κ.Α.Κ., φαρμακευτικών προϊόντων για το έτος 2020. Στον ανωτέρω
τύπο έχει ενσωματωθεί το κριτήριο ότι η δόση πρέπει να είναι ίση με το 5 % του
Μ.Μ.Τ. και να μην τον ξεπερνάει, εκτός αν είναι μικρότερη των 5.000 ευρώ.
Από την εφαρμογή της ανωτέρω εξίσωσης προκύπτει ακέραιο νούμερο χωρίς
δεκαδικά ψηφία μετά από τις απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις. Η ελάχιστη τιμή που
μπορεί να λάβει το D είναι 1. Η μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει το D είναι το 36 που
αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό δόσεων της ρύθμισης.
Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των
5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που από τους ανωτέρω υπολογισμούς προκύπτει ποσό
δόσης κάτω από 5.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων μειώνεται κατά μία και γίνεται νέος
υπολογισμός του ποσού της δόσης.
Ο ανωτέρω τύπος δεν εφαρμόζεται για ποσά οφειλής έως 9.999 ευρώ, τα οποία
καταβάλλονται εφάπαξ στην πρώτη καταβολή από τις εταιρείες.
Οι δόσεις που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό είναι ισόποσες. Ωστόσο το
ποσό της τελευταίας δόσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να προκύπτει
το τελικό ποσό της υφιστάμενης οφειλής της φαρμακευτικής εταιρείας (Υ.Ο.).
Άρθρο 4
Απαλλαγές από προσαυξήσεις, πρόσθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα
Οι οφειλές που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση απαλλάσσονται από
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των
κάτωθι ευεργετημάτων κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4321/2015
(Α’ 32), μετά την εκούσια καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
Μετά την υπαγωγή χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας οφειλών ΕΟΠΥΥ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η λήψη
αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί
κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί
στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά
από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον
δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απωλέσει
το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Η καταβολή
των δόσεων της ρύθμισης δύναται να πραγματοποείται μέσω εντολής αυτόματης
χρέωσης λογαριασμού με την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη σε φορέα
είσπραξης. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Άρθρο 5
Απώλεια της ρύθμισης - Ποινές
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς
και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των κατόχων
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άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών
εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόματα η ισχύς της παρούσας ρύθμισης.
Περαιτέρω, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου τα φαρμακευτικά προϊόντα
των Κ.Α.Κ. ή των φαρμακευτικών εταιρειών απεντάσσονται από τον Κατάλογο
Αποζημιούμένων Φαρμάκων του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 με απόφαση του
Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 6
Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο
πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης,
ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ
το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης
αποδεικτικού ενημερότητας.
----------.---------1659. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ.Π.οικ. 72207 της 18/18.11.2021 «Επίταξη προσωπικών
υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και
Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19» (Β’ 5355)
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 ΕΜΠ 223/17.11.2021 εισήγηση του Υπουργού Υγείας και της
Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 59633/17.11.2021,
48250/17.11.2021, υπό στοιχεία ΕΜΠ767/16.11.2021 συνημμένων σε αυτή εγγράφων
των Διοικήσεων της 3ης, της 4ης και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας αντιστοίχως,
καθώς και του υπ’ αρ. οικ.72109/17.11.2021 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Την υπό στοιχεία Υ37/18.11.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή
εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για
την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών
ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5349).
4. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
5. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2α/Γ.Π.72189/18.11.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την
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έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη 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 Εθνικού Συστήματος
Υγείας 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 των προαναφερόμενων φορέων από το Υπουργείο Υγείας.
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα
επιδημιολογική κατάσταση της Χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού COVID-19
στην εδαφική περιοχή της 3ης, της 4ης και της 5ης 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 COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 19ης.11.2021 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 των Περιφερειών
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
και Θεσσαλίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
2. Η έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει από τις οικείες αστυνομικές αρχές και
η επίδοση αυτών από όργανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4325/2015
(Α’ 47).
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 των
Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας προς άσκηση καθηκόντων βαθμίδας
αντίστοιχης προς αυτή του Επιμελητή 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.
----------.----------

182

1660. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 147084/Ζ1 της 16/19.11.2021 «Καθορισμός του τρόπου
διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των
οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με
τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (Β’ 5364)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 192 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),
β) της παρ. 2 του άρθρου 70, της παρ. 4 του άρθρου 96, της παρ. 4 του άρθρου 97 και
του άρθρου 115 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’
111),
γ) των άρθρων 13, 17, 18, 21, 24, 26, 27, της παρ. 4 του άρθρου 31 και της παρ. 5 του
άρθρου 53 του ν. 4485/ 2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
δ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),
ε) του άρθρου 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation GDPR),
ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
η) 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 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’133),
θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

183

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),
ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄2),
ιβ) του π.δ. 18/2018
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

«Οργανισμός

Υπουργείου

Παιδείας

Έρευνας

και

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄
85),
ιδ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
ιε) της υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο » (B΄ 33),
ιστ) της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και
ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)» (Β΄3255),
ιζ) της υπό στοιχεία 77561/Ζ1/20 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την
ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων
των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών,
Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων του
Α.Ε.Ι.» (Β΄2481),
ιη) της υπό στοιχεία 10840/Ζ1/29-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Επικρατείας « Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου,
των εκπροσώπων των Τμημάτων των ΑΕΙ και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης (Ε.Ε.Δ.) και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι» (Β΄ 483),
ιθ) της υπό στοιχεία 60944/Ζ1/28-5-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Επικρατείας « Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των
μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα
των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων
τους» (Β΄2358) και
κ) της υπό στοιχεία 5204/12-11-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»» (Β 5244).
2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/754/143992/B1/10-11-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας,
καθώς και ζητήματα των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη:
α) των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων) και
των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων τους (Σχολών, Τμημάτων,
Τομέων, Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων, καθώς και του Αντιπροέδρου της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.),
β) των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα Σχολών ή Τμημάτων
των ΑΕΙ, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. στη Σχολή
ή στο Τμήμα υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αριθμό,
γ) των εκπροσώπων των κατηγοριών των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των
διοικητικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.,
καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, ήτοι στη
Σύγκλητο, στην Κοσμητεία, στη Γενική Συνέλευση Σχολής, στη Συνέλευση ή στην
Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα,
δ) των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα
των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων
τους, ήτοι στη Σύγκλητο, στην Κοσμητεία, στη Γενική Συνέλευση Σχολής, στη
Συνέλευση ή στην Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση Τομέα,
καθώς και στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές Διατμηματικών ή
Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του ν.
4777/2021,
ε) των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης (Ε.Δ.Ε.).
Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης,
α) ως μονομελή όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. λογίζονται ο Πρύτανης και ο
Αντιπρύτανης κατά το άρθρο 65 του ν. 4692/2020,
β) ως ακαδημαϊκές μονάδες των Α.Ε.Ι. λογίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα και οι
Τομείς των Α.Ε.Ι. του άρθρου 9 του ν. 4485/2017,
γ) ως μονομελές όργανο της Σχολής λογίζεται ο Κοσμήτορας του άρθρου 19 του ν.
4485/2017,
δ) ως μονομελή όργανα του Τμήματος λογίζεται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο
αναπληρωτής αυτού, του άρθρου 23 του ν. 4485/2017,
ε) ως μονομελές όργανο του Τομέα λογίζεται o Διευθυντής του Τομέα και ο
αναπληρωτής αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4485/2017,
στ) ως μονομελές όργανο του Εργαστηρίου και Μουσείου, που λειτουργεί στο
πλαίσιο Τομέα, Τμήματος ή Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογίζεται ο Διευθυντής του άρθρου 29
του ν. 4485/2017 και
ζ) ως μονομελές όργανο της Κλινικής, που λειτουργεί στο πλαίσιο Τομέα, Τμήματος
ή Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογίζεται ο Διευθυντής του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Όργανο Διενέργειας Εκλογών
1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)
ανά περίπτωση, λογίζεται:
α) για την ανάδειξη των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρων
Τμημάτων, και των αναπληρωτών τους, το συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη
παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή (πενταμελής ή τριμελής) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 70
του ν. 4692/2020 και την παρ. 5 του άρθρου 19 και την παρ. 6 του άρθρου 23 του
ν. 4485/2017, αντίστοιχα. Για την ανάδειξη των Διευθυντών Τομέων και των
αναπληρωτών τους, Ο.Δ.Ε. λογίζεται η Εφορευτική Επιτροπή, που ορίζεται από τον
έχοντα την ευθύνη της προκήρυξης και διεξαγωγής των εκλογών, Πρόεδρο του
Τμήματος ή κατά περίπτωση τον Κοσμήτορα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27
του ν. 4485/2017,
β) για την ανάδειξη των Διευθυντών Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, ο
επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το
Εργαστήριο, η Κλινική ή το Μουσείο,
γ) για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, το όργανο που έχει την ευθύνη διεξαγωγής και
περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας,
δ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα της
Σχολής ή του Τμήματος, το όργανο το οποίο έχει την ευθύνη διεξαγωγής και
περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας,
ε) για την ανάδειξη των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών
υπαλλήλων, και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι και στα
συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, η προβλεπόμενη στις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄ 3255)
υπουργικής απόφασης, τριμελής εφορευτική επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα
(Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Τομέα),
στ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των
ακαδημαϊκών μονάδων, η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της
ίδιας ως άνω απόφασης, εφορευτική επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα,
ζ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στις Ειδικές Διατμηματικές ή
Διιδρυματικές Επιτροπές Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές των οικείων προγραμμάτων και
η) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Φοιτητών, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από το σύνολο των φοιτητών
του ιδρύματος (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων).
2. Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος όπως αυτό
εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε
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ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να
υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής.
Άρθρο 3
Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας
1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών οργάνων τους, των
Αντιπροέδρων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., των μελών
ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, των
εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ και των επιμέρους
ακαδημαϊκών μονάδων τους και στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές
Επιτροπές των Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και των μελών του Ειδικού Επταμελούς
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε., όπως ορίζονται στο
άρθρο 1 της παρούσας, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού
συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του
ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και
Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς
αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών,
τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
2. Με απόφασή του, το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της
συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας με εξαίρεση την περίπτωση ανάδειξης των
Διευθυντών των Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων, όπου Διαχειριστής είναι ο
επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς
πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν
υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
egovgram@minedu.gov.gr. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία με την
Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος. Η διεξαγωγή της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής
Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα. Μέσω των ανωτέρω
κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη
ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο
και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα
ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά
περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία,
κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους
δικαίωμα. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα: α) Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και
οποιασδήποτε μορφής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την
προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134)
και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας από κοινού με το οικείο ΑΕΙ λειτουργώντας
ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των
υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της
διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., μέσω του συστήματος
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», επιτελεί ρόλο εκτελούσας την επεξεργασία, κατά την έννοια
της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες του
εκάστοτε Ο.Δ.Ε.. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των
ευθυνών των από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας και της εκτελούσας την
επεξεργασία συνάπτεται μεταξύ της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του οικείου ΑΕΙ, μέσω του
νόμιμου εκπροσώπου του τελευταίου, Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Με τη
δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις
εκλογών, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται
προσωπικά, πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια,
δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την
παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους
μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από
τον Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο
ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την μοναδική εξατομικευμένη
διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα,
καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη
της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε
καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας
έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να
προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή
της ψηφοφορίας.
4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα,
λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί
μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα
πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο
ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος
λαμβάνει ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη
ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η
τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του
απορρήτου.
5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε για τη
διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή
Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Άρθρο 4
Πέρας εκλογικής διαδικασίας -Πρακτικό εκλογής-Αποτελέσματα
1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας, το σύστημα
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως
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μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο
Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη
ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε.,
να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και
έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για το χώρο ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές
τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη
σύνταξη του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, εφόσον
το ζητήσουν.
3. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα
τελικά αποτελέσματα.
4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την
κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας
ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων.
Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: α) ο
αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός
των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της
καταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε.. Στο πρακτικό
αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της
διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός
έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των
υποψηφίων. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε.
Για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων του άρθρου 1, συντάσσεται τελικό
πρακτικό εκλογής, το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στο όργανο το οποίο έχει ή
στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, στα προβλεπόμενα
κατά περίπτωση στην ισχύουσα νομοθεσία, όργανα για την έκδοση της σχετικής
διαπιστωτικής πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την
ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι.
Για την ανάδειξη των εκπροσώπων Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών
υπαλλήλων και φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα των
Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, καθώς και των εκπροσώπων
των φοιτητών στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές των
Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,
συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον
Πρύτανη, τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο Τμήματος ανάλογα με το αν η εκλογή αφορά
σε εκπροσώπηση στη Σύγκλητο, τη Σχολή (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) ή στο
Τμήμα (Συνέλευση ή Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέα)
και στον Πρόεδρο της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής, εφόσον η
εκλογή αφορά σε εκπροσώπηση στην εν λόγω Επιτροπή, προκειμένου για την έκδοση
της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή
κοινότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι..
Για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των
φοιτητών, συντάσσεται από το Ο.Δ.Ε. τελικό πρακτικό εκλογής, το οποίο υποβάλλεται
στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Αντιπρύτανη αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά
θέματα) προκειμένου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και τη
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γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα
του οικείου Α.Ε.Ι.
Για την εκλογή του Αντιπροέδρου και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου,
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, συντάσσεται τελικό πρακτικό
εκλογής το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών
προκειμένου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και την γνωστοποίησή
της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου
Α.Ε.Ι..
Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό,
φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε. σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι..
6. Το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας,
εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής
διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία,
μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η
έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής και χωρίς
την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Άρθρο 5
Διατήρηση-εκκαθάριση και απόσβεση των δεδομένων των εκλογικών διαδικασιών
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική
ψηφοφορία, που συλλέγονται είτε μεμονωμένα είτε ως αρχεία, τηρούνται και
τυγχάνουν επεξεργασίας από το κατά περίπτωση Όργανο Διενέργειας Εκλογών,
διατηρούνται με ευθύνη του εν λόγω οργάνου και μετά το πέρας της εκλογικής
διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν ενστάσεις τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα καταστρέφονται αμέσως μετά το πέρας του χρόνου υποβολής ενστάσεων.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
καταστρέφονται μετά την εξέταση των ενστάσεων.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή
με διαφορετικό τρόπο τα ζητήματα που ρυθμίζονται από την παρούσα.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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1661. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 90972 της 15/19.11.2021 «Α. Tροποποίηση της υπό
στοιχεία 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” (Β’ 3520). B.
Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες
της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της
Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)» (Β’
5393)
Για τις λοιπές τροποποιήσεις της ίδιας άνω υ.α. 40331/Δ1.13521/2019, βλ.
σχόλια υπό την υ.α. 12338/Δ1.4372/2020 «Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/139-2019 (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ.
αριθ. 31.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. ε, στ και ζ της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία
της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” - Κύρωση της
Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην
Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και
μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3),
7. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε με
τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019
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(Β’ 4293), 12338/ Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1.4551/23-3-2020 (Β’ 994),
13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’ 1131), 13564/ Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161),
14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’ 1695), 22043/
Δ1.7451/11-6-2020
(Β’ 2278),
22804/Δ1.7772/12-6-2020
(Β’
2273),
27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’ 2780), 39551/ Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261),
49091/Δ1.14744/ 4-12-2020 (Β’ 5474), 53345/Δ1. 15956/11-1-2021 (Β’ 139) και
8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β’ 755) όμοιες.
8. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για
τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες
τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μέρος A’
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
Ι. Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), ως εξής:
1. (Αντικαθίσταται εκ νέου το άρθρο 2 «Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν
εργαζομένους», το οποίο είχε αντικατασταθεί από την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της υ.α.
49091/Δ1.14744/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019
“Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)” (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 5474), ανωτ. αριθ. 964).
2. Η παρ. 4.4 του άρθρου 4 «Διαδικασία υποβολής εντύπων» αντικαθίσταται ως εξής:
«4.4 Με την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης υποβολής του εντύπου
στο σύστημα, εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται
αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα υποβολής και σήμανση εκπροθέσμου στην
περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής. Το αντίγραφο αποτελεί για τον εργοδότη και τον
κατά περίπτωση υπόχρεο αποδεικτικό υποβολής, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως».
3. H παρ. 5.18 του άρθρου 5 «Προθεσμίες» αντικαθίσταται ως εξής:
«5.18. Ο εργοδότης ή ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει το έντυπο Ε4
συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή
τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε
περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Eργοδότης που
απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία
είναι κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη
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μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που
απασχολούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από
τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν
στο έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων
αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου
εργασίας».
4. Η παρ. 5.21 του άρθρου 5 «Προθεσμίες» αντικαθίσταται ως εξής:
«5.21 Το έντυπο Ε8 (Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης) υποβάλλεται
πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
Στοιχεία που αφορούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και έχουν καταχωριστεί σε
επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την
πραγματοποίηση της αλλαγής. Εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών
αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή
διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα
ατόμων, καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς
λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς
(Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν στο ανωτέρω
έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των
εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας
περιόδου εργασίας.»
5. Το άρθρο 6 «Εκπρόθεσμη υποβολή» αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Εκπρόθεσμη υποβολή
6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των
εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 του άρθρου 2, η υποβολή τους είναι δυνατή ηλεκτρονικά
άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την
εμπρόθεσμη και ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη
νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του σχετικού εντύπου, όπως αυτή ισχύει και
για την οποία ενημερώνεται από το σύστημα η αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειές της.
6.2 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, η υποβολή των
εντύπων του άρθρου 3 είναι δυνατή ηλεκτρονικά, υπό την μορφή των ίδιων
αντίστοιχων εντύπων της εμπρόθεσμης υποβολής άνευ κυρώσεων στις περιπτώσεις
των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3 και στην περίπτωση των εντύπων Ε3.4 και Ε3.5 με
ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί
εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών εντύπων.
6.3 Όταν διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ λόγω τεχνικών
προβλημάτων ή ανωτέρας βίας, η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εξυπηρέτησης του πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
γνωστοποιεί αρμοδίως τη διαπίστωση και τα δεδομένα των τεχνικών προβλημάτων και
ακολούθως το ΣΕΠΕ ή/και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις υπηρεσίες τους σχετικά
με τις κατά περίπτωση προθεσμίες υποβολής των εντύπων των άρθρων 2 και 3 της
παρούσας, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα προθεσμία
της ανωτέρω ηλεκτρονικής υποβολής για την υποβολή των εντύπων αυτών ως
εμπροθέσμων».
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6. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Προθεσμίες» προστίθενται παρ. 20, 21 και
22 ως εξής:
«14.20 Επιτρέπεται μόνο η χειρόγραφη εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων του άρθρου 2
της παρούσας, για τα οποία η προθεσμία υποβολής έληξε πριν την 19η/6/2021, με
ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί
εκπρόθεσμης υποβολής, όπου αυτή προβλέπεται.
14.21 Ειδικά, η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3, Ε5, Ε6, Ε7 του άρθρου 2, για
τα οποία η προθεσμία υποβολής έληγε στο χρονικό διάστημα από τη 19η/6/2021 και
έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις
20/12/2021.
14.22 Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό, το οποίο κατά την ημερομηνία λήξης
της υποβολής του ετήσιου Ε4 Πίνακα προσωπικού για το έτος 2021 κατέχει θέση
εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική κατά την έννοια της περ. α’ του άρθρου 2 της
Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), υποχρεούται να δηλώσει την κτήση της
ιδιότητας αυτής σε ειδικό πεδίο του Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) μέσα σε 20
ημερολογιακές ημέρες από την προαναφερόμενη ημερομηνία».
7. Στο Παράρτημα αντικαθίσταται το Έντυπο Ε8, ως εξής:
(Ακολουθεί Παράρτημα)
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/ Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520).
Μέρος B΄
Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της
περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της
Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145)
Εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική,
τεκμαίρονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με ρητό ή ρητούς όρους που
αποτυπώνονται στην ατομική σύμβαση εργασίας τους και δηλώνονται στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ»:
A. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης
ή
β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή
γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του
εργοδότη ή
δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του
εργοδότη ή
Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών
της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η
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εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς,
διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι
εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν
υπολείπονται του εξαπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, ή
Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του
οκταπλασίου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.
Η δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» της κτήσης ιδιότητας της περ. α’ του άρθρου 2 της
Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), γίνεται α) σε περίπτωση νέας πρόσληψης
σε ειδικό πεδίο στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης
και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), β) σε περίπτωση
υφιστάμενης πρόσληψης σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού),
ενώ η απώλεια της ιδιότητας αυτής δηλώνεται αμελλητί σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ
Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του μέρους Α’ αρχίζει την 29η/11/2021.
Η ισχύς του μέρους Β’ αρχίζει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου
Ε4 Πίνακα προσωπικού για το έτος 2021.
----------.---------1662. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ.
72090 της 17/19.11.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας
και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 5398)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) το
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε.
β. Του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 31).
γ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
ε. Του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021» (Α’ 251).
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στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», (Α’ 98).
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. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 155/Α/ 31.8.2021).
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. 68518/02.11.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ.
5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014 (Α’ 143/2014).
4. Την ανάγκη κάλυψης:
α) Της δαπάνης προμήθειας Ρεμντεσιβίρης σε εκτέλεση της ευρωπαϊκής σύμβασης
Νο SANTE/2020/C3/048, της οποίας την εκτέλεση έχει αναλάβει ο ΙΦΕΤ ΑΕ και
σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουν παραδοθεί και τους όρους πληρωμής της
σύμβασης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των
36.653.978,00 ευρώ.
β) Της δαπάνης μισθοδοσίας επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού
βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου
Υγείας, ποσού 9,4εκ. ευρώ.
γ) Της δαπάνης του προσωπικού ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται σε
εφαρμογή των άρθρων 50 και 51 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) ποσού 11,6 εκ. ευρώ, όπως
και του προσωπικού του άρθρου 266 του ν. 4798/2021 (ειδική αποζημίωση 20 ευρώ)
που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα, ποσού 3,00 εκ. ευρώ.
δ) Της δαπάνης για υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης σύμφωνα με
το άρθρο 26 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) ποσού 7,6 εκ. ευρώ και
ε) της δαπάνης για την προμήθεια κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης
φύσεως φαρμάκων, μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, μεταφοράς και εξέτασης δειγμάτων και
λήψης κάθε άλλου ενδεδειγμένου μέτρου προστασίας από τον κορωνοϊό (COVID-19)
συνολικού ποσού 74,7 εκ. ευρώ περίπου.
5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του
ποσού των εκατό σαράντα τριών εκατομμυρίων (143.000.000,00) ευρώ 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.1023-7110000000 “Γενικές Κρατικές Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Υγείας, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο υπό
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στοιχείο 4 του προοιμίου της παρούσας, μέχρι του ποσού των εκατό σαράντα τριών
εκατομμυρίων (143.000.000,00) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα
κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
----------.----------

1663. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486 της 19/20.11.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου
2021 και ώρα 06:00» (Β’ 5401)
Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 9 της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
75414/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως
και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 5673), κατωτ. αριθ. 1698,
από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 9.
----------.---------1664. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 144570 ΕΞ 2021 της
17/22.11.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5402)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική
ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5
και 7 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
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Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 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. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου
160.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των
διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)»
(Β’ 2670) και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0)
τροποποίησή της (Β’ 4203).
12. Την υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΦΗΛ46Μ ΤΛΡ-ΘΡΙ).
13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 03-08-2018 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3255).
14. α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (EE L 352 της
24/12/2013 σελ. 1) και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.
β) Το γεγονός ότι με τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται
υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όπως αυτό καθορίζεται
στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.
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15. Το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7).
16. Το υπ’ αρ. 907697/24-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
17. Την υπό στοιχεία 123721 ΕΞ 2021/6-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018.
19. Την υπό στοιχεία 124217 ΕΞ 2021/7-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 7.708,60 ευρώ περίπου σε
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
(ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ.
91406/13-8-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανωτέρω
δαπάνη ύψους 7.708,60 ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1407/2013, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από
την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε/8706/Α325/03-08-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας
και Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4 και 7 του ν. 4797/2021 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες
έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης
ζημιών της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 16 έγγραφο του προοιμίου και
καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα
προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι
ίση με το 30% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια
Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και με
ανώτατο όριο τα ποσά που προβλέπονται στον υπό στοιχείο 14 Κανονισμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου
και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, το οποίο δεν καλύπτεται
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για την καταβολή της απαιτείται η ολοκλήρωση της
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διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από
την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου
5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και την υπό στοιχεία 110065
ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β’ 4203).
5. Επιπροσθέτως, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να
αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έλαβε βάσει των
Κανονισμών ΕΕ 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 η οικεία επιχείρηση και οι
επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν, κατά την έννοια των ως άνω
Κανονισμών, κατά το οικονομικό έτος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και κατά
τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη. Οι ενισχύσεις αυτές αθροιζόμενες με την
παρούσα ενίσχυση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, όπως
καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (το αντίστοιχο ανώτατο ποσό για
επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων,
είναι 100.000 ευρώ), ειδάλλως η επιχείρηση δεν θα δικαιούται επιχορήγησης.
6. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος
της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή
πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που
καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων του
φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση
των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ
2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή.
8. Τα δικαιολογητικά της παρ. 4 τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) έτη
από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.
9. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5)
τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και
δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του
άρθρου 21 του ν. 4797/2021.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών
(Β’ 2670), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
----------.----------
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1665. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 142889 ΕΞ 2021 της
15/22.11.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες και
τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 5404)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική
ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5
και 7 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του
ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 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. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου
160.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021
(ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β’ 4203).
12. Την υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΑΙΕ46ΜΤΛΡΑΤ9).
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13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 7-10-2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών και
Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της
17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
(Β’ 4432).
14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση
ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά,
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και
50 αυτού.
γ) Τον Κανονισμό (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 (ΕΕ L
193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.
δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονισμού
1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της
μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα
αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή
άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».
15. Το υπ’ αρ. 87172/14-7-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής «Ποσοστά επιχορήγησης σε επιχειρήσεις για ζημιές από τη θεομηνία
«Ιανός» και το σεισμό - και την πλημμύρα που ακολούθησε αυτόν στη Σάμο».
16. Τo υπ’ αρ. 73460/12775/20.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής της της Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
17. Το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7).
18. Το υπό στοιχεία 131874 ΕΞ 2021/22-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών
Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
19. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
και επλήγησαν τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης
Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε
αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής.
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20. Την υπό στοιχεία 136794 ΕΞ 2021/02-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 288.654,53 ευρώ περίπου σε
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών
(ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ.
91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της
ανωτέρω δαπάνης ύψους 260.601,21 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και δαπάνη ύψους 28.053,32 ευρώ περίπου εμπίπτει
στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από
τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι
οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./10331/ Α325/7-102020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 4797/2021 και των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 και 702/2014.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες
έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας
σύμφωνα με το υπό στοιχεία 16 έγγραφο του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία
ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία
κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι
ίση με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια
Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά
για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση
συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του
ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το οποίο δεν καλύπτεται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία
εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014,την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.
5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων
που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ)
702/2014 το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω
Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
κρατικές
ενισχύσεις
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/),
για
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης
χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 του ν. 4152/2013.
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6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από
την έκδοση της παρούσας, η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου
5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια Διεύθυνση
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και την υπό στοιχεία 110065
ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β’ 4203).
7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος
της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή
πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που
καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων του
φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση
των πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ
2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης του Υπουργού και του
Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή.
9. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του
δικαιούμενου ποσού.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ)κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών (Β’ 2670).
----------.---------1666. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 20473/Α321 της 16/22.11.2021 «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση
κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020 και βρίσκονται
εντός των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου που έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2970/ Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2133)» (Β’
5405)
----------.---------1667. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 124512 της 16/22.11.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κρήτης προγραμματικής περιόδου 2021 –
2025» (Β’ 5419)
----------.----------
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1668. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 1056 της 16/22.11.2021
«Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης
των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
400/20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30.6.2021
(Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25.8.2021 (Β’ 3921)
αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομικών» (Β’ 5423)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/ 2020 (Α΄ 104), όπως ισχύουν
μετά και την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020
(Α΄ 242) και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις των παρ. 8α, 8β και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
5. Το ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το
ν. 4738/2020 (Α΄ 207)».
6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).
10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
12. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
15. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
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16. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
17. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της
παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
18. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).
19. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914),
Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α.1050/2021 (Β’ 956), Α.1158 (Β’ 2974) και Α.1170/2021
(Β’ 3548) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
20. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν
εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 37).
21. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου
- Φεβρουαρίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 702).
22. Την υπό στοιχεία Α.1057/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης
εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που
δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,
κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.» (Β’ 1069).
23. Την υπό στοιχεία Α.1058/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις
καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι
δικαιούχοι για την εκμίσθωση/παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.»
(Β’ 1072).
24. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία
και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης
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των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 1613).
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 500/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία
και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης
των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2225).
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 615/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία
και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης
των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 2830).
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 809/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία
και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης
των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουνίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3274).
28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 872/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία
και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης
των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 3921).
29. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας αναζήτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών
Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021, 500/2021, 615/2021, 809/2021
και 872/2021 αποφάσεων.
30. Την υπό στοιχεία Α.1209/2.9.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της
διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974
«Κώδικας Είσπραξης» (Α΄ 90)» (Β’ 4053).
31. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), ιδίως τα άρθρα 55 και επόμενα αυτού.
32. Την υπό στοιχεία Α.Π. 144355 ΕΞ 2021/16.11.2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομιών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών
Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την
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παρ. 2 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.04.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ
500/26-5-2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30-6-2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23-7-2021
(Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25-8-2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αναζήτησης των
συγκεκριμένων ποσών διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των στοιχείων που
αποστέλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Άρθρο 2
Διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου
3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021, 500/2021, 615/2021, 809/2021 και 872/2021
Αποφάσεων, η Α.Α.Δ.Ε. δημιουργεί και αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών:
(α) αναλυτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών
που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της
εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του
καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας
προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και
καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς
και
(β) συγκεντρωτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των ως άνω υπόχρεων επιστροφής, με
το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα
πρέπει να επιστραφεί.
Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία
των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση
κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Βάσει της (β) συγκεντρωτικής κατάστασης της παρ. 1, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, εκδίδοντας
καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.
3. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του
κρατικού προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (Α΄ 90) Περί Κώδικος
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου
(Α.Λ.Ε.) 1590789001 «Λοιπές Επιστροφές Ποσών». Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).
4. Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων δύναται να πραγματοποιείται μέσω
υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α.
1209/02.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4053), με φορέα τη ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Οικονομικών.
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1669. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ7/151476/Δ1 της 23/23.11.2021 «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α’ τριμήνου στα
Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 5439)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του v. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
β) της περ. β’ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 114).
γ) της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 204 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),
δ) του άρθρου 1 του π.δ. 121/1995 «Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των
μαθητών του δημοτικού σχολείου» (Α’ 75),
ε) του άρθρου 14 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και
δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 υπουργική απόφαση
«Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου» (Β’ 4358).
3. Την υπό στοιχεία Φ7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27-5-2020 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση
απουσιών μαθητών/ τριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε και Δ.Ε
διδακτικού έτους 2019-2020» (Β’ 2031).
4. Την υπό στοιχεία Φ36/168674/Δ1/11-12-2020 υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις
βαθμολογίας Α’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020- 2021»
(Β’ 5485).
5. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33)
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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7. Την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού 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).
8. Το άρθρο 94 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).
9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 55254 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «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), όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/768/148440/ B1/18-11-2021 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων ενημερώνουν μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.
Για τα σχολεία που λειτουργούν με φυσική παρουσία μαθητών/τριών και
εκπαιδευτικών οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου παραδίδονται εντύπως εσώκλειστοι σε
φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.
Για τα σχολεία ή για τα τμήματα που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας οι
Διευθυντές/τριες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις
απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου στους
γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Με την επανέναρξη της λειτουργίας αυτών των σχολείων - τμημάτων με φυσική
παρουσία, οι έλεγχοι προόδου παραδίδονται εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους
μαθητές και στις μαθήτριες για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.
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1670. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 151318/Ε1 της 23/23.11.2021 «Καθορισμός του
αριθμού των προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης,
σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν.
4821/2021 (Α’ 134)» (Β’ 5439)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4850/2021 «Οδηγώντας με
ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών…
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 208).
β) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και
γ) του Κεφαλαίου Ε’ 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).
δ) το άρθρο 36 του ν. 4722/2021 (Α’ 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 112 του
ν. 4821/2021 (Α’ 134).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τη παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός
Θρησκευμάτων», (Α’ 31).

Υπουργείου

Παιδείας,

Έρευνας

και

4. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α’ 161).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και ιδίως το άρθρο
12 αυτού.
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Το έργο με Κωδικό έργου 2020ΣΕ44520002 και τίτλο «Πληρωμή προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
(COVID-19)», που έχει εγκριθεί στη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με την
υπ’ αρ. 42623/9-4-2021(ΑΔΑ:6Η6Π46ΜΤΛΡ-ΣΞΨ) απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Συγχρηματοδοτούμενο
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Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
9. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/762/146190/Β1/15-11-2021 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την έκδοση της παρούσας
απόφασης.
11. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας προς τη
Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής.
12. Τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δομών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19
ή είναι συναφείς με αυτόν, για το σχολικό έτος 2021-2022, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των τριακοσίων (300) προς πρόσληψη αναπληρωτών
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο,
ειδικότητα και βαθμίδα Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2021- 2022, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4821/2021, ως εξής:
Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Α1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

2

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

11

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

1

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

22

ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

42

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

2
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ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5

ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1

ΣΥΝΟΛΟ

96

Α2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

9

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

30

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

14

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

11

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

3

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

6

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

6

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

16

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

4

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

6

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

2

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

7

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

5
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ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

10

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

5

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

2

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

16

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

6

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

5

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2

ΠΕ87.09
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

4

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ
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Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
Β1. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
214

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ1 ΕΒΠ

2

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

2

ΣΥΝΟΛΟ

4

Β2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕ1 ΕΒΠ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

Εάν, μετά τις προσλήψεις των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 79.01, παραμένουν
ακάλυπτα λειτουργικά κενά, δύνανται να προσλαμβάνονται, σε σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου
ΤΕ16.
----------.---------1671. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 142813 ΕΞ 2021 της
15/24.11.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της
29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5442)
----------.---------1672. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 72958 της
22/24.11.2021 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής
υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης
συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία
της δημοσίας υγείας και τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού
συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
5445)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
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α. Του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο
εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος
Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις (Α’ 248), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
τριακοστό τρίτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181),
β. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει
σήμερα,
γ. 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),
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. 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 π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 - διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126),
ζ. του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155),
θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ι. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
ια. του π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιβ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ. 81586/17.12.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(Α.Δ.Α: 6ZNY465ΦΥΟ-27Ε) Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή
Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19
(Εθνικής Εκστρατείας).
3. Την υπό στοιχεία Β1α/70759/11-11-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία προκύπτει,
ότι από το περιεχόμενο της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι τα
4.000.000,00 € και αφορά την ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των
πολιτών για τις δράσεις που θα αναληφθούν σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του
covid-19. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας
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και θα καλυφθεί με έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 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.
4. Την κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού
για θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως την ανάγκη
διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον
εμβολιασμό έναντι του COVID-19.
5. Την επιτακτική ανάγκη ανάθεσης σε κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών επικοινωνίας
και ενημέρωσης σε εταιρία εγνωσμένου κύρους που δραστηριοποιείται στη σχετική
αγορά και άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών
για την ευσαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στο εμβολιασμό έναντι του
COVID-19, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανάθεση εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών
1. Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το
μουσείο ’’Φοίβος Ανωγειανάκης’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 248), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό τρίτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), το Υπουργείο
Υγείας οργανώνει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
(Εθνική Εκστρατεία) με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού
συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
2. Η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, που ορίζει η παρ. 1
του άρθρου 74 του ν. 4761/2020, αναθέτει στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από τη
διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3β του άρθρου 74 του ως άνω νόμου: τη
διάθεση τηλεοπτικών μηνυμάτων για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID -19 προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα
τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα
προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό
προγραμματισμό συμμετοχή τους στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
3. Η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:
Ως προς την παροχή υπηρεσιών της παρ. 3β:
α) το σχεδιασμό, οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής, της τοπόθετησης, του
χρόνου προβολής και του τρόπου προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής
εμβέλειας κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των
σχετικών μηνυμάτων από αυτά.
β) Τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής και την
τοποθέτηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας με την ενδεδειγμένη
παραμετροποίηση που αφορά όλες τις ομάδες αποδεκτών και συγκεκριμένα τις
πληθυσμιακές ομάδες που ορίζονται στο πλαίσιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του
ν. 4761/2020, με κριτήρια την τηλεθέαση των τηλεοπτικών σταθμών, βάσει της
διαθέσιμης μέτρησης από ανεξάρτητο φορέα, όπου αυτός υφίσταται, ή με κριτήρια
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δημοφιλίας, καθώς και με αναφορά στον βαθμό ανταπόκρισης και απήχησης σε κάθε
ηλικιακή ομάδα, συμπράττοντα φορέα κατά τον αποτελεσματικότερο οικονομικά
τρόπο.
Για τα ως άνω θα υποβληθούν από τον ανάδοχο αντίστοιχα παραδοτέα.
4. Ως συναφής υπηρεσία, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται η υπηρεσία
παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της εκστρατείας με την προσκόμιση
στοιχείων, μετρήσεων και αναφορών απόδοσης, καθώς και βεβαιώσεων καλής
εκτέλεσης με βάση τις οποίες γίνεται η αποπληρωμή των τηλεοπτικών σταθμών
πανελλαδικής εμβέλειας που μεταδίδουν τα σχετικά μηνύματα, καθώς και κάθε άλλη
τυχόν αναγκαία υπηρεσία για την υλοποίηση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της
διαπραγμάτευσης με τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας για
λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής προκειμένου να επιτευχθούν οι πλέον
συμφέρουσες τιμές σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή θέση προβολής για την
μετάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας προς όφελος των πολιτών και της
ενημέρωσής τους.
5. Οι ειδικότεροι όροι παροχής των υπηρεσιών θα καθορισθούν στη σύμβαση που θα
υπογραφεί με τον ανάδοχο.
Άρθρο 2
Διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών
1. H αναθέση της παροχής της υπηρεσίας επικοινωνίας και ενημέρωσης σε ανάδοχο
θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας
κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και κατά
παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών.
2. Η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας του Υπουργείου
Υγείας ως αναθέτουσα αρχή θα απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε πέντε (5) τουλάχιστον
οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη
σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που παρέχουν
υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για την υποβολή προσφοράς. Οι
προσκαλούμενοι φορείς δύνανται να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη
ένωσης.
3. Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής προσφοράς.
4. Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει από την Τριμελή
Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας που έχει συσταθεί μεταξύ άλλων για
το σκοπό αυτό.
5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με έναρξη ισχύος
από την ημερομηνία υπογραφής της.
Άρθρο 3
Προϋπολογισμός
1. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης της παρ. 3β ανέρχεται στο ποσό των ευρώ
τεσσάρων εκατομμυρίων (€ 4.000.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%,
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ποσού ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (€ 960.000,00), ήτοι συνολικά ευρώ
τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσια εξήντα χιλιάδες (€ 4.960.000,00).
2. Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σε ποσό που δεν θα ξεπερνά τα όρια εφαρμογής
των ενωσιακών οδηγιών.
Άρθρο 4
Διαδικασία εκτέλεσης σύμβασης - πληρωμής συμβατικού τιμήματος
1. Την υποχρέωση παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από τον
ανάδοχο έχει η Τριμελής Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, η οποία
επιλέγει τον ανάδοχο κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία σύμφωνα με το
περιεχόμενο και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.
2. Η παραλαβή των υπηρεσιών και των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με τη
σύνταξη και έγκριση σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την ειδική
επιτροπή παραλαβής, που συστήνεται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 74 του
ν. 4761/2020, τα μέλη της οποίας θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον ανάδοχο το
αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Υγείας μετά την ολοκλήρωση και οριστική ή τμηματική παραλαβή των
παρεχομένων υπηρεσιών και του συνόλου των παραδοτέων, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 1 και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας και πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, και οποιοδήποτε τυχόν
άλλο απαιτηθεί. Ενόψει του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της διάρκειας της
σύμβασης, η καταβολή του συμβατικού τιμήματος μπορεί να διενεργείται και με την
ολοκλήρωση τμηματικών παραλαβών των παρεχόμενων υπηρεσιών και των
αναλογούντων παραδοτέων του έργου, ανά μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας σύμβασης, με αναλυτική αναφορά προϋπολογισμού εξόδων, φόρων,
αμοιβής αναδόχου και αμοιβών. Για την διενέργεια τμηματικών εξοφλήσεων ανά μήνα,
ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του εδαφίου 1 της
παρούσας παραγράφου. Για την τμηματική παραλαβή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει
προσκομίσει εγκεκριμένο από την αναθέτουσα αρχή πλάνο εκστρατείας με χρονική
διάρκεια τετραμήνου, να υποβάλλει πέραν των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου
αποδεικτικά υλοποίησης του πλάνου εκστρατείας για κάθε μήνα. Μετά την υποβολή
των ανωτέρω, η ειδική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο τμηματικής
παραλαβής στο πλαίσιο του οποίου πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων
υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου και των συνεργαζόμενων ΜΜΕ και παντός μέσου
για τον αντίστοιχο μήνα.
4. Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου καθώς και κάθε
απαίτηση του αναδόχου, του Δημοσίου ή τρίτου, σχετική με τις υπηρεσίες. Η αμοιβή
αυτή είναι σταθερή και δεν θα μεταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στην αμοιβή αυτή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη φορολογική
ή άλλου είδους επιβάρυνση, για την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Ειδικότερα, δαπάνες για ημερομίσθια με τις νόμιμες προσαυξήσεις για τις
εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεως,
οδοιπορικά κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του για
οποιονδήποτε λόγο.
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Ο ανάδοχος βαρύνεται ιδίως με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Στην καθαρή αξία του συμβατικού τμήματος και μετά την επιβολή των ανωτέρω
κρατήσεων παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8%.
Άρθρο 5
Διαδικασία πληρωμής τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας
1. Η πληρωμή προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας της
Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού διενεργείται κατά την διαδικασία της
προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) από την αρμόδια Διεύθυνση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ. του
Υπουργείου Υγείας. Προς τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του
Υπουργείου Υγείας και τo Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας
αναλυτικό κατάλογο φορέων που θα προβάλλουν τα μηνύματα της εκστρατείας, με
πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους (Διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο,
ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας). Περαιτέρω ο ανάδοχος κοινοποιεί στο Υπουργείο
Υγείας το πλάνο διαφημιστικής προβολής, τη λίστα των τηλεοπτικών σταθμών
πανελλαδικής εμβέλειας, που το υλοποιούν ανά μήνα, τα στοιχεία προβολής των
μηνυμάτων της εκστρατείας για τον μήνα αυτό, ήτοι τα αποδεικτικά υλοποίησης της
διαφημιστικής προβολής (αποδεικτικά τηλεοπτικής προβολής σε σταθμούς
πανελλαδικής εμβέλειας), καθώς και λίστα με το ποσό προς πληρωμή προς τους
τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας για τη διενεργηθείσα διαφημιστική
προβολή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας διενεργεί όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή με την διαδικασία της
προκαταβολής του άρθρου 114 του ν. 4270/2014.
2. Το Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ορίζεται αρμόδιο για τη
συγκέντρωση των δικαιολογητικών των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής
εμβέλειας σε εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και της
παρούσας απόφασης για την υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού, τον
έλεγχο και την εκκαθάριση αυτών.
3. Η παραλαβή δύναται να διενεργείται ανά φάση, τμηματικά και αποδεικνύεται με
πρωτόκολλο τμηματικής παράδοσης-παραλαβής, που συντάσσεται με ευθύνη της
ειδικής επιτροπής παραλαβής της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4761/2020. Στο πλαίσιο
του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής πρέπει να βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση και
το αναλογούν ποσό ανά τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας βάσει της
σχετικής πρότασης του αναδόχου.
Άρθρο 6
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Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1673. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ’/92403 της 19/24.11.2021
«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’/54407/2118/8-32021 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)
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 Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 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).
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).
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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. Το άρθρο 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.1638/45/14-1-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα
στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112) και διόρθωση σφάλματος (Β’ 401), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ’ αρ. οικ.9501/323/2-3-2021 (Β’ 823), 26618/10-5-2021 (Β’ 1894),
34336/31-5-2021 (Β’ 2353), 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) και 74962/5.10.2021
(Β’ 4623) κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.
13. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της
διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και
επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β’ 986),
όπως τροποποιήθηκε με 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.
14. Το υπ’ αρ. 78694/13-10-2021 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).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής εκτιμάται ότι προκαλείται
οικονομική δαπάνη έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(8.116.800,00 €) συνολικά, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον
προϋπολογισμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε.Φ. 1033-501-0000000 ΑΛΕ
2310988001), αποφασίζουμε:
1. Την παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών
εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για καλλιτέχνες, δημιουργούς και
επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο
2021, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 74962/5-10-2021 (Β’ 4623) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. (Προστίθεται παρ. 9 στο τέλος της υ.α. Δ.15/Δ’/54407/2118/2021 (Β’ 986), ανωτ.
αριθ. 1172).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1674.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/236/21533 της 19/24.11.2021 «Κατανομή προσωπικού στο Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υπουργείο Υγείας)» (Β’ 5447)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 105), όπως ισχύουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 με
θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής
προσωπικού.
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/154/οικ.21087/ 08-11-2021 Έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης
είκοσι πέντε (25) Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Υπουργείου Υγείας.
5. Το υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 67895/16-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή είκοσι πέντε (25) ειδικευμένων Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του, ως Νοσοκομείου αναφοράς
νοσηλείας κρουσμάτων COVID-19.
----------.----------
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1675. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 93226 της 22/24.11.2021 «Μέτρα
στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών» (Β’ 5448)
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), η οποία 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 (Α’ 98), όπως 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 «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
15. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).
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16. Την υπ’ αρ. 86021/3-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Την ανάγκη στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων και ειδικότερα των
ξεναγών και τουριστικών συνοδών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος της
οποίας εκτιμάται έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), η οποία
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΦ 1033-5010000000 ΑΛΕ 2310989899), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων δικαιούχων της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης, το ύψος και τη
διαδικασία καταβολής της, ως εξής:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), για τον μήνα
Ιούνιο 2021 είναι οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:
α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής
εισφορών στον e - ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από διετούς
φοίτησης Σχολές Ξεναγών εντός του 2019, του 2020 και του 2021 και είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.
β) Οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του
Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών Συνοδών μέχρι 31/3/2021, εφόσον
προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της
εγγραφής τους ως μέλους.
Άρθρο 2
Ύψος, διάρκεια και προϋποθέσεις λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) για τον μήνα Ιούνιο 2021,
εφόσον κατά τη διάρκεια του μήνα που λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση
ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 3
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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 με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύθυνη
Δήλωση εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών: ξεναγών και τουριστικών συνοδών, οι
οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως
αποζημίωση ειδικού σκοπού», σύμφωνα με το ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), για τον
μήνα Ιούνιο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των
εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση
εργοδότη.
2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους
στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν
διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που
τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση με
τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία καταβολής Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το 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 ο 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 226

Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το
ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή
κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών &
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία
παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με
ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους
πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν
υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με
εντολή προς την Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του
Λογαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό
πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι
και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της
παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες
τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και
ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.
9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση
του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης
(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
(Ακολουθεί Παράρτημα)
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----------.---------1676. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 4363/325400 της 18/24.11.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
4189/340423/31-12-2019 υπουργικής απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις άσκησης
αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT),
μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)”
(Β’ 35/2020), όσον αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου» (Β’ 5449)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές οργανώσεις και
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (Α’ 154).
2) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3) Του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός κώδικας» (Α’ 27).
4) Του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α’ 160).
5) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
6) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
7) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
8) Της υπ’ αρ. 6310/9-9-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190).
2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
1) (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της
απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
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2) (EK) αριθμ. 1936/2001 του Συμβουλίου «περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των
δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων.
3) (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη
βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/1994.
4) (ΕΚ) αριθμ. 520/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων
διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την
κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 973/2001.
5) (ΕΕ) αριθμ. 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου.
6) (ΕΕ) αριθμ. 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόννου στον Ανατολικό Ατλαντικό
και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του
Συμβουλίου.
7) (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος
ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ)
αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006,
(ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ.
1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006.
8) (ΕΕ) αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά
με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1224/09 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος
ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής
πολιτικής.
3. Την υπ’ αρ. 4023/64557/2014 απόφαση Υπουργού «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε
αλιευτικά σκάφη (Β’ 1307).
4. Την υπ’ αρ. 2287/40083/7-4-2015 απόφαση Υπουργού «Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την
ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης
και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων ΟΣΠΑ και για την υποβολή δεδομένων
από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας» (Β’ 695), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
39/65036/ 05-03-2021 όμοιά της (Β’ 931)
5. Την υπ’ αρ. 46/11830/28-01-2016 απόφαση Υπουργού «Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας για την αλιεία, τη
διακίνηση και την εμπορία των ειδών τόννου (Thunnus thynnus, BFT) και ξιφία
(Xiphias gladius, SWO).
6. Την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης
αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT),
μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)»
(Β’ 35/2020).
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7. Την υπ’ αρ. 3143/250646/10-09-2020 απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-20219
υπουργικής απόφασης ’’Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως
μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus
alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)’’ (Β’ 35/2020), όσον αφορά τη
χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου» (Β’ 4013).
8. Την ανάγκη ρύθμισης του ισχύοντος πλαισίου χορήγησης αδειών αλίευσης για την
αλιεία μεγάλων πελαγικών, προκειμένου να μετριασθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας
λόγω COVID 19 και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την μη έγκαιρη ή
την αδυναμία εισόδου αλιεργατών από την Αίγυπτο.
9. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της
υπ’ αρ. 285/21-10-2021 Συνεδρίασης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 υπουργική απόφαση «Όροι και
προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόννου (Thunnus
thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias
gladius SWO)» (Β’ 35/2020) ως εξής:
1) Στο άρθρο 3 τροποποιείται η παρ. 3 ως εξής: Το παρόν κριτήριο αποκλεισμού δεν
εφαρμόζεται για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν το έτος 2021 για
την έκδοση αδειών για τος έτος 2022.
2) Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν το έτος 2021 και μόνο, οι
αλιείς μπορούν να επιλέξουν εάν επιθυμούν να αξιολογηθούν με βάση τα μόρια
παραγωγής που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα ισχύοντα (παραγωγή του έτους 2020
και μέχρι 31-8-2021) ή σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν από την παραγωγή
κατά την αξιολόγηση χορήγησης αδειών για το 2020 (παραγωγή του έτους 2018 και
μέχρι 31-8-2019). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 υπουργική
απόφαση (Β΄ 35/2020).
Άρθρο 2
Ειδικά για τις αιτήσεις του έτους 2021, για χορήγηση άδειας αλίευσης τόννου για το
έτος 2022, οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών
δύνανται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία
εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις για χορήγηση άδειας αλίευσης
τόννου για το έτος 2022, δύνανται να επανυποβάλουν, κάνοντας χρήση των
ευμενέστερων διατάξεων της παρούσας. Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ της ΠΕ
διαβιβάζει με συστημένη επιστολή όλες τις ανωτέρω αιτήσεις, με πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών και με αιτιολογημένη εισήγηση, στη Διεύθυνση Αλιείας και
Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την εκπνοή
της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του α’ εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Αιτήσεις
που δεν διαβιβάζονται μέσω της ΔΑΟΚ της ΠΕ ή συνοδεύονται από ελλιπή φάκελο
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δικαιολογητικών ή διαβιβάζονται χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση της ΔΑΟΚ ή έχουν
πρωτοκολληθεί στη ΔΑΟΚ μετά την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας του
προηγούμενου εδαφίου ή έχουν πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνση Αλιείας και
Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την
εκπνοή της οριζόμενης στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, δεκαπενθήμερης
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1-8 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 4189/340423/3112-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 35/2020).
Άρθρο 3
Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάση την υπ’ αρ. 4189/340423/31.12.2019 (Β΄
35/2020) απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31-12-2021.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1677. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
152387/ΓΔ5 της 24/24.11.2021 «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κατά το διδακτικό έτος
2021-2022» (Β΄5451)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
«Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134).
2. Τις διατάξεις του κεφ. Ε’ (άρθρα 53 έως 67) 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. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 31).
4. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «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).
8. Την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 4188).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/776/151630/Β1/ 23-11-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022, δύναται να
προσλαμβάνονται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, για τις περιπτώσεις που: α)
μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία
και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 9
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 4187) και την υπό στοιχεία
111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Β’ 4188) και β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να
παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται
με τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν.
2. Οι προσλήψεις της περ. α’ της παρ. 1 διενεργούνται σε συγκεκριμένη περιοχή
πρόσληψης, η οποία καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο, με απόφαση του οποίου
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έχουν συγκροτηθεί τα διαδικτυακά τμήματα για την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες της περ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Β’ 4188). Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές, οι οποίοι θα
απασχοληθούν για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τοποθετούνται με
απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολική μονάδα της περιοχής
πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία 100548/ΓΔ5/13.8.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β’ 3785), και
προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας σε αυτή, εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης.
3. Οι συμβάσεις της παρ. 1 δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με
συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον κατά την
αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το
οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς
και κατά την ανανέωσή της, το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης.
4. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως
προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν
αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται
στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια
παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται
σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.
5. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως
προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους
οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2021-2022. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά
τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να
παραμείνει στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής
έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που
προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι
διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά
τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
6. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται
σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,
σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχει τις
υπηρεσίες του είτε δια ζώσης είτε στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον
κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει,
επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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1678. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69946 της 23/25.11.2021 «Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 29274/18-05-2021 υπουργικής απόφασης “Επιτρεπόμενα όρια
δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
έτους 2021, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και
συμπληρώματα ειδικής διατροφής” (Β’ 2076)» (Β’ 5457)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε κυρίως με το άρθρο 34 του ν. 4447/2016
«Χωρικός σχεδιασμός - Bιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 144 του ν. 4831/2021 (Α΄170).
3. Την παρ. ιβ΄ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143).
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 Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού 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 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β’ 4898) κοινή υπουργική
απόφαση, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με
περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».
12. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.29274/18-05-2021 υπουργική απόφαση
«Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έτους 2021, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά
προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής» (Β΄2076), (Διορθώσεις σφαλμάτων
Β΄ 2426).
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13. Tη υπ’ αρ. 771 απόφαση της 798ης/05-11-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
14. Το άρθρο 144 «Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ. 1 του
άρθρου 25 του ν. 4549/2018» του ν. 4831/2021 (Α΄ 170).
15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 65870/21-10-2021 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείο
Υγείας για την κάλυψη δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 5006).
16. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.70312/10-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση
προκύπτουν: 1) πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τρέχοντος ο.ε. , ύψους 16,5 εκ. € που αφορά στην αύξηση των ορίων
δαπανών για τις κατηγορίες Ε «Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων»
κατά 15 εκ. € και Μ2 Π.Π. - Αναπνευστικά - Συσκευές - Οξυγόνο» κατά 1,5 εκ. €. Η
εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στον
Οργανισμό, μέσω του Υπουργείου Υγείας από τις πιστώσεις του υπό κατανομή
Α.Λ.Ε.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), και 2) πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση ύψους 80,7
εκ. €, λόγω ανακατανομής των ορίων δαπανών του φορέα που θα εμφανιστεί στον
αναμορφούμενο προϋπολογισμό του, αποφασίζουμε:
Τροποποιούνται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την υπό
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.29274/18-05-2021 (Β’ 2076) υπουργική απόφαση και τις
διορθώσεις σφαλμάτων (Β΄2426), για τις κατηγορίες (Α΄), (Β΄), (Ε΄), (ΣΤ΄), (Η΄), (Ι΄),
(Κ΄), (Λ΄) και (Μ΄), τα οποία πλέον έχουν ως ακολούθως:
(Ακολουθεί Πίνακας)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π 29274/18-05-2021 (Β΄2076)
υπουργική απόφαση με τις διορθώσεις σφαλμάτων (Β΄2426).
----------.---------1679. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 73737 της 25/25.11.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 5475)
Η παρούσα απ.
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-που είχε τροποποιηθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του
Πολίτη – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74075 της 26/26.11.2021 «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.73737/25.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
“Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19” (Β’ 5475)» (Β΄ 5486),
-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74077/2021
«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 5491), κατωτ. αριθ. 1685, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου
αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 ιδίου άρθρου εβδόμου.
----------.---------1680. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.73015 της 22/25.11.2021 «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’ 5476)
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), όπως η ισχύς
της παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4839/2021 (Α’ 181).
2. Το άρθρο πέμπτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 42),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A’ 76).
3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 31).
4. Τον ν. 4238/2014 «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 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).
6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 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. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
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11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’
4805).
12. Tην υπό στοιχεία Υ4α/οικ.105494/28.10.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας (Β’ 3096).
13. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή απόφαση των
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής
απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του
Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).
14. 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.
15. Την υπ’ αρ. 1464 απόφαση της υπ’ αρ. 722ης/ 06.11.2020 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
16. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της 286ης/8.3.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας του
Κε.Σ.Υ.
17. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.10257/16.03.2021 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)» (B’ 1118), όπως συμπληρώθηκε
και παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.52601/26.08.2021 (Β΄ 3964)
όμοια απόφαση.
18. 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), όπως ισχύει.
19. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.64244/14-10-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία
προκύπτει ότι με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλείται οικονομική
επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την οποία εκτιμάται ότι
επαρκούν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις (ΑΔΑ: 68ΘΤΟΞ7Μ-9ΨΟ). Σε περίπτωση
αυξημένων αναγκών θα υπάρξει ανάλογη με τις ανάγκες αυτές 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.
20. 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
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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
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
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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).
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
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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 Ε.Κ.Π.Υ.
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) 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
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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
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.
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

241

αποκατάστασης και σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID-19, εφόσον διαθέτουν
διακριτούς χώρους.
Άρθρο 6
Δαπάνες
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. 2/95097/10-09-2021 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2021, 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.59845/30-09-2021, ΑΔΑ: 6ΞΧΓ465ΦΥΟ-Μ5Ν) 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. 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%.
5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της για όλες τις δαπάνες που θα
υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά την δημοσίευση του παρόντος, ανεξαρτήτως του
χρόνου παροχής των υπηρεσιών και έως και την 31.12.2021.
----------.----------
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1681. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 824 της 25/25.11.2021
«“Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και
Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης"” Τροποποίηση της υπ’ αρ.
22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄
1386)» (Β’ 5480)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄
138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα
για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις" (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’
156),
β. της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 67),
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 άρθρου 69 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται
από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο δέκατο πέμπτο του ν. 4783/2021(Α΄38)
και το άρθρο 38 του ν. 4807/2021(Α΄96),
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 20142020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 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 34/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών περί «έγκρισης της 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
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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),
θ. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
ι. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006 Α’ 114),
ια. του π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’
76),
ιβ. 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).
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. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),
θ. 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» (A' 123),
κα. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 162),
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. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
κε. της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β 2902),
κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805),
κζ. της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607),
κη. της υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867),
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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. 6302/08.04.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη Υγείας Εσωτερικών
Επικρατείας «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων
Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» Τροποποίηση της υπ’ αρ.
22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄
1386)» (Β΄ 1399).
λβ. 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),
λγ. 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 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος η οποία
διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 10 πρακτικό της.
4. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/130/4.11.2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας, βάσει στοιχείων
της Ειδικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν προκαλείται περαιτέρω
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με την τροποποιούμενη απόφαση,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση 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
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1. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 4 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176).
2. (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 6 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176)
3. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176)
4. (Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 6 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176)
5. (Αντικαθίσταται το άρθρο 9 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ. 176)
6. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 6 του άρθρου 10 της υ.α. 22766/2020 (Β΄
1386), ανωτ. αριθ. 176)
7. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 11 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176)
8. (Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 11 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ. 176)
9. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 14 της υ.α. 22766/2020 (Β΄ 1386), ανωτ. αριθ.
176)
10. (Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 14 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).
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που έχουν ήδη
υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε αυτό,
καθώς και το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
της παρούσας ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Άρθρο 4
Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.----------
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1682. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Γ.Π.οικ.
73780 της 25/25.11.2021 «Ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και
χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19» (Β’
5482)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Το π.δ. 67/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργών και
Υφυπουργού» (Α’ 154).
5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
8. Τις διατάξεις του ν. 3607/2007 Σύσταση και Καταστατικό της "Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές
ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις (Α’ 245).
9. Τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/ 2020 «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/ 1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Οδηγ.2018/1972) κ.λπ. διατάξεις» (Α’ 184).
10. Την διάταξη του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου του ν. 4839/2021 «Κύρωση της
από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των
Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).
11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/ 10/2011 απόφασης Υπουργού
Υγείας (Β’ 558)
12. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 14 ν. 1316/1983 (Α’ 3).
13. Την υπ’ αρ. 73668/25.11.2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και
Ορισμός μελών στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τη χορήγηση Μονοκλωνικών
Αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 και στην Ομάδα Συντονισμού και
Υποστήριξης της διάθεσης των Μονοκλωνικών Αντισωμάτων»
14. Την υπό στοιχεία Β2β, Β1α/Γ.Π. 73778/25-11-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την
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έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων
1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή για την Εξέταση των Αιτήσεων
για την χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID- 19,
υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.), σε ειδική εφαρμογή, εντός του Συστήματος της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης, η οποία διαλειτουργεί με το Μητρώο Ασθενών COVID 19.
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους θεράποντες ιατρούς των φυσικών προσώπων
που πληρούν τα κριτήρια προτεραιοποίησης της χορήγησης μονοκλωνικών
αντισωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσπισθεί με την υπ’ αρ. 2450/3-11-2021 Συνεδρίαση
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19. Τα κριτήρια δύναται να τροποποιηθούν με νέα εισήγηση της Επιτροπής.
Η είσοδος των ιατρών στην εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με
τη χρήση των μοναδικών κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, η εφαρμογή αποστέλλει
ενημερωτικό SMS στον ασθενή.
3. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και καταχωρεί στην εφαρμογή την ανάλογη
ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης μέχρι την 12η μεσημβρινή της επόμενης της υποβολής
της αίτησης. Τα μέλη της Επιτροπής εισέρχονται στην εφαρμογή με τη χρήση ειδικών
κωδικών πιστοποίησης που τους αποδίδονται για τον σκοπό αυτόν από την Η.Δ.Ι.Κ.Α.
Α.Ε. Για τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης τηρείται
προτεραιότητα με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά την έγκριση ή απόρριψη
της αίτησης, η εφαρμογή αποστέλλει ενημερωτικά SMS στον ασθενή και το θεράποντα
ιατρό.
4. Η Ομάδα Συντονισμού, που υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής για την Εξέταση
των Αιτήσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 73668/25.11.2021 απόφαση του Υπουργού
Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και Ορισμός μελών στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων
για τη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19
και στην Ομάδα Συντονισμού και Υποστήριξης της διάθεσης των Μονοκλωνικών
Αντισωμάτων», έχει περιορισμένη πρόσβαση στην εφαρμογή για να παρακολουθεί τις
εγκεκριμένες αιτήσεις και μόνον και κατανέμει τους ασθενείς σε Νοσοκομεία ανάλογα
με τον τόπο διαμονής του ασθενούς, τα διαθέσιμα ραντεβού και τα αποθέματα των
Νοσοκομείων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών
κωδικών πιστοποίησης που τους αποδίδονται για τον σκοπό αυτόν από την Η.Δ.Ι.Κ.Α.
Α.Ε. Η Ομάδα Συντονισμού ενημερώνει καθημερινά τα Νοσοκομεία για τις αιτήσεις
που εγκρίθηκαν και τα αφορούν.
5. Τα Νοσοκομεία επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους ασθενείς την ίδια ημέρα για τη
διαδικασία χορήγησης της θεραπείας (μονοκλωνικό αντίσωμα) και κλείνουν το
ραντεβού για την επόμενη.
6. Ο ασθενής προσέρχεται στο Νοσοκομείο στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού
και κατευθύνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα στον κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο της χορήγησης.
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7. Ο γιατρός του Νοσοκομείου συνταγογραφεί το σκεύασμα στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η συνταγή εκτελείται από το
Φαρμακείο του Νοσοκομείου, το σκεύασμα μεταφέρεται στο χώρο έγχυσης και
χορηγείται στον ασθενή.
8. Τα Νοσοκομεία ενημερώνουν καθημερινά την Ομάδα Συντονισμού για τα
ραντεβού που προγραμματίστηκαν, πραγματοποιήθηκαν και ακυρώθηκαν καθώς και
για τα αποθέματα σε μονοκλωνικά αντισώματα.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1683. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1247 της 23/26.11.2021 «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)
Για άλλες τροποποιήσεις της ίδιας άνω τροποποιούμενης υ.α., βλ. την υ.α. 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),
ανωτ. αριθ. 1247.
----------.---------1684. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4859 της 26/27.11.2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και
εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 228)
…
KΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 18
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Απασχόληση εργατών γης τρίτων χωρών - Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 και
προσθήκη παρ. 3α, στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021
(Παρατείνεται η προθεσμία του πρώτου εδ. της παρ. 1 του άρθρου δέκατο έκτου του ν.
4783/2021 (Α΄ 38), ανωτ. αριθ. 1170, επικαιροποιούνται οι παραπομπές της υποπερ. βα’
της περ. β’ της παρ. 3 αυτού, προστίθεται νέα παρ. 3α και το άρθρο δέκατο έκτο
διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
…
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε
περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από
φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή
υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές,
δύναται να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 3 και την υπό στοιχεία 2020/C 91
I/01 της 20ής Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και κατόπιν έγκρισης
του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του
ν. 4797/2021 (Α’ 66) και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
καθορίζονται οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης,
οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα
στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης και ο τρόπος
καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία
ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. 157866 ΕΞ 2021/2021 «Διαδικασία και προϋποθέσεις
χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες
οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής
γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στην Β. Εύβοια» (Β΄ 5712), κατωτ. αριθ. 1706.
4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη
εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή
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κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.
4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική
Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 22
Επιστροφή ποσών από το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 75) ως προς την προσθήκη στην εξουσιοδοτική διάταξη των
διαδικασιών, των οργάνων ελέγχου, της διαδικασίας και των οργάνων ανάκτησης και
βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και των επιστρεπτέων ποσών και
η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)
Άρθρο 23
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και
αναβάτες δρομώνων ίππων
1. Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές
και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του
ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού de minimis 1407/2013.
Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης
του προβλεπόμενου από τον ως άνω κανονισμό ανώτατου ορίου, η χορηγούμενη
οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) επί των
απολεσθέντων επάθλων για τις χρονικές περιόδους του έτους 2020 κατά τις οποίες δεν
διεξήχθησαν ιπποδρομίες λόγω της εφαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ιδιοκτήτες, οι προπονητές και οι
αναβάτες δρομώνων ίππων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη
έκτακτη οικονομική ενίσχυση για λόγους αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19 και συνδέονται, υπό τις παραπάνω ιδιότητες αντιστοίχως, με ίππους που α)
ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργών ίππων του Ν.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία
«Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος» (Φ.Ε.Ε.), που συστάθηκε με τον α.ν. 858/1937 και
σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1175/17.1.1997
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 66) και β) συμμετείχαν σε αγωνιστική
ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και
την 13η.3.2020 και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020.
3. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.
4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
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εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται
και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του οικονομικού έτους 2021 και καλύπτεται
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 23-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον
αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ο
τρόπος διανομής του ανά δρόμωνα ίππο, ο τρόπος και τα ποσοστά περαιτέρω
επιμερισμού, σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες αντιστοίχως, του αναλογούντος
σε κάθε δρόμωνα ίππο ποσού, ο τρόπος υπολογισμού του ακριβούς διανεμητέου ποσού
ανά κατηγορία δικαιούχων, 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 χορήγηση των ανά κατηγορία
δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------1685. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74077 της 27/27.11.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 5491)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
75187/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5638), κατωτ. αριθ. 1696, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου.
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----------.---------1686. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 73072 της 23/29.11.2021 «Τροποποίηση (3η) της υπό στοιχεία
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης “Επιτρεπόμενα όρια
δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους
2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες
παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων
ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές,
εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές” (Β’ 4586)» (Β΄ 5495)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε κυρίως με το άρθρο 34 του ν. 4447/2016
«Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).
2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).
3. Το άρθρο 144 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργιών και των υπάλληλων του και άλλες
διατάξεις »(A’ 170).
4. Την παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143).
5. 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 (Α’ 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 π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 (Β’ 4805) απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη».
12. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018
(Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).
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13. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/03-03-2021 (Β’ 894) και
ΕΑΛΕ/Γ.Π.41036/02-08-2021 (Β’ 3527) κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας.
14. Την υπ’ αρ. 770 απόφαση της 798ης/05-11-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.65870/21-10-2021 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου
Υγείας για την κάλυψη δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5006).
16. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.70311/10-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση
προκύπτει πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έτους 2020, που αφορά στην αύξηση των ορίων δαπανών για τις
κατηγορίες Ε «Υπηρεσίες Διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων» κατά 15 εκ. € και
Μ2 «Π.Π. - Αναπνευστικά- Συσκευές- Οξυγόνο» κατά 1,5 εκ. €. Η εν λόγω δαπάνη θα
βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με χορήγηση έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης, μέσω του Υπουργείου Υγείας από τις πιστώσεις του υπό κατανομή Α.Λ.Ε.
2910601058 Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊο» του Φ.Ε.Φ. 1023-711-0000000
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες), αποφασίζουμε:
Τροποποιούνται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την υπό
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση και
τροποποιήθηκαν με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/ 03-03-2021 (Β’ 894) και
ΕΑΛΕ/Γ.Π.41036/02-08-2021 (Β’ 3527) κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, μόνο για τις κατηγορίες (Ε’) και (Μ’), τα οποία πλέον έχουν
ως ακολούθως:
(Ακολουθεί Πίνακας)
2. Καταργείται η παρ. 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586)
υπουργικής απόφασης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586)
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8715/0303-2021 (Β’ 894) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.41036/02-08-2021 (Β’ 3527) κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
----------.----------
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1687. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ.
K3/145328 της 12.11/1.12.2021 «Καθορισμός τρόπου λειτουργίας και
αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)» (Β΄ 5577)
----------.----------1688. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 127740 της 24.11/1.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προγραμματικής
περιόδου 2021-2025» (Β΄ 5582)
----------.---------1689. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 11965 της 29.11/1.12.2021 «Καθορισμός του είδους, του
αντικειμένου και της διάρκειας εισαγωγικής εκπαίδευσης των υποψηφίων που
περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης
6Κ/2018 (Α.Σ.Ε.Π. 17) της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), του
κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης,
οι οποίοι θα προσληφθούν με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 10095/21-07-2021 (Β’ 3496) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών» (Β΄ 5591)
-----------.---------1690. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/112749/3711 της 26.11/1.12.2021 «Αναστολή των
καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών Συνελεύσεων
και εκλογικών διαδικασιών) - Παράταση θητείας υφιστάμενων Διοικητικών
Συμβουλίων» (Β΄ 5592)
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).
5. Την υπ’ αρ. 223015/4286/77 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί
αναγνωρίσεως Κυνηγετικών Συλλόγων ως Συνεργαζόμενων μετά του Υπουργείου
Γεωργίας» (Β΄ 714).
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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 παρ. 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», όπως ισχύουν (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 υπό στοιχεία Α.Π. 1498 /21.10.2021 έγγραφο της Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδος «Παράταση αναστολής εκτέλεσης Γενικών Συνελεύσεων
και αρχαιρεσιών» (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/99537/3235/22.10.2021).
17. Την αναγκαιότητα παράτασης των Γενικών Συνελεύσεων των Κυνηγετικών
Οργανώσεων των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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 προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/2021/2021 (Β΄ 1314) απόφαση με θέμα
«Αναστολή των καταστατικών διαδικασιών στις Κυνηγετικές Οργανώσεις (Γενικών
Συνελεύσεων και εκλογικών διαδικασιών) - Παράταση θητείας υφιστάμενων
Διοικητικών Συμβουλίων».
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των βαθμίδων των αναγνωρισμένων και
συνεργαζόμενων με την Πολιτεία Κυνηγετικών Οργανώσεων, που δεν έχουν συνέλθει
256

και τελεστεί εντός του τρέχοντος έτους, όπως προβλέπεται από τα ενιαία εγκεκριμένα
καταστατικά τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεχιζόμενων
«Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» που λαμβάνονται,
αναστέλλονται μέχρι την 31.3.2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, μέχρι την
30.4.2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και μέχρι την 31.5.2022 για την
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και παρατείνεται από τη λήξη της, η θητεία των
υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων τους μέχρι την τέλεση των Γενικών
Συνελεύσεων με αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστατικό τους, ήτοι
μέχρι τον Απρίλιο του 2022 για τους Κυνηγετικούς Συλλόγους, μέχρι τον Μάιο του
2022 για τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και μέχρι τον Ιούνιο του 2022 για την
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1691. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4864 της 1/2.12.2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και
βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις
ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες
τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α΄ 237)
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 69
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και ν.
3908/2011
Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261) και ν. 3908/2011 (Α’ 8),
σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και την παρ. 5 του άρθρου 163
του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
Άρθρο 74
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. 197)
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Άρθρο 75
Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση
Λαμίας»
(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
ανωτ. αριθ. 991)
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 97
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------1692. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 335060 της 24.11/2.12.2021 «Καθορισμός ύψους και
διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν
στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών
(Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών
(Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολή μειωμένου κομίστρου στα αστικά και υπεραστικά
μέσα μαζικής μεταφοράς των Φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 5608)
----------.---------1693. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/55550 της 22.11/2.12.2021 «Μεταφορά/μετατροπή
οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού και σύσταση οργανικής θέσης
εξειδικευόμενου ιατρού στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ"» (Β΄ 5626)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).
2. Το άρθρο 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας» (Α’ 123).
3. Το άρθρο 42 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287).
4. Το άρθρο 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των
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συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 78).
5. Το άρθρο 6 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).
6. Την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση
Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).
7. Το άρθρο 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).
8. Το άρθρο 8 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. ”Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 83).
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α’ 133).
10. 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).
11. Το άρθρο 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση
Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).
12.Την υπό στοιχεία Υ4α/1328/17.2.1998 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 144).
13. Το άρθρο 2 του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων» (Α’ 48).
14. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
15. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
16. Την υπό στοιχεία Y32/09.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού
(Β’ 4805).
18. 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).
19. Το π.δ. 386/1995 (216 Α’) για τον καθορισμό της εξειδίκευσης στη
Λοιμωξιολογία
20. Την υπό στοιχεία Υ10α/Γ.Π.122564/12.12.2002 απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας «Διαδικασία και τρόπος διορισμού ειδικευμένων γιατρών για
εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία» (Β’ 1628).
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21. Την υπό στοιχεία Γ4α/οικ.21243/12.03.2018 απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για
εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική
Ακτινολογία» (Β’ 972).
22. Το υπ’ αρ. 52246/02.09.2021 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
23. Την υπ’ αρ. 49572/02.09.2021 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ.
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
24. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 34/08.07.2021 συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" (θέμα 3ο).
25. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 58047/27.09.2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
26. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του
Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχείο Υ4α/1328/ 17.02.1998
(Β’ 144) κοινή υπουργική απόφαση σε μία (1) οργανική θέση εξειδικευόμενου ιατρού
για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στο Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ".
Η ανωτέρω κατάργηση των θέσεων θα υλοποιηθεί, όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση
τυχόν ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για τη
λήψη της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1694. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/12433 της 29.11/2.12.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» (Β΄ 5635)
----------.---------1695. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 5570 της 1/2.12.2021 «Διαδικασία καταχώρισης στα
Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων αναμνηστική δόση» (Β΄
5637)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την
επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της
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COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό
Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία
κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (L 211/1),
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation GDPR) (L 119/1),
γ) 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), και ιδίως του άρθρου 55Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 191 του ν. 4855/2021
(Α΄ 215), και του άρθρου 57,
δ) του ν. 4806/2021 «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
"Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID19" (Α΄ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (Α΄ 95),
ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
στ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
ζ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),
η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 155),
θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α΄85).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996).
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4. Την υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του
Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και
επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολίτη μέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (B' 86).
5. Το από 19.10.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
6. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία στα Κ.Ε.Π.
1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι
οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τις δύο δόσεις εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19, ή, εφόσον πρόκειται για μονοδοσικό εμβόλιο, τη μοναδική δόση, σε
οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π.
για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού σε
εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα
εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου
55Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 191 του ν.
4855/2021 (Α΄215). Η καταχώριση πραγματοποιείται εφόσον έχει λάβει χώρα
διενέργεια εμβολιασμού, με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί
νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.
2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις, που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 και δύνανται να είναι:
α) Ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και ειδικότερα:
αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate
- EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό
και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή,
αβ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της
οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953,
αγ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις
βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95), ή
β) μη ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
3. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις COVID-19 της υποπερ. αγ’ της περ.
α’ και της περ. β’ της παρ. 2, θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:
α) Όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) στοχευόμενη νόσος,
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ε) είδος εμβολίου,
στ) σκεύασμα εμβολίου,
ζ) κάτοχος αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστής του εμβολίου, η) αριθμός σε σειρά
εμβολιασμών/δόσεων, και
θ) ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού με αναφορά της ημερομηνίας της τελευταίας
ληφθείσας δόσης.
4. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώριση, ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τύπους εμβολίων:

Pfizer BioNtech

mRNA
Comirnaty

Moderna

mRNA
Spikevax

Astra Zeneca/Oxford

ChAdOx1 nCoV
(AZD1222)
Vaxzevria

Johnson & Johnson/Janssen

Ad26

Sinovac/Coronavac

Αδρανοποιημένο

Gamaleya (Sputnik)

Ad26/Ad5
Gam-COVID-Vac,
Sputnik vaccine

Cansino Biologics

AD5-nCOV, tradenamed Convidecia

Sinopharm

Αδρανοποιημένο
(Beijing Institute of Biological Products)

Covishield

ChAdOx1 nCoV

5. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών
εμβολιασμού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 (Β’ 86) κοινή
απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
«Άρθρο 1Α
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Διόρθωση εσφαλμένης καταχώρισης σειράς δόσεων εμβολιασμού
1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 δύνανται να προσέρχονται στα
Κ.Ε.Π. για να αιτηθούν διόρθωση της σειράς δόσεων που έχουν καταχωρισθεί στο
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν.
4764/2020, εφόσον αυτές δεν αντιστοιχούν, κατά χρονολογική σειρά και αριθμό, με τις
δόσεις που αναγράφονται στα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της παρ. 2
του άρθρου 1.
2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας διόρθωσης από υπάλληλο των
Κ.Ε.Π., τα καταχωρισθέντα δεδομένα μεταπίπτουν, αυτοματοποιημένα, από το Εθνικό
Μητρώο Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα Μητρώα εμβολιασμένων
εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, κατά
περίπτωση.»
Το άρθρο 1Α προστέθηκε με την απ. Υπουργών Υγείας - Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Επικρατείας Αριθμ. 5946 της 21/22.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
5570/01.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα
Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων αναμνηστική δόση” (Β’ 5637)»
(Β΄ 6070)
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας εκκινεί την 3.12.2021.
----------.---------1696. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75187 της 2/2.12.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 5638)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
76642/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5714), κατωτ. αριθ. 1707, δυνάμει της παρ. 2 του
άρθρου εΒδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου
άρθρου εβδόμου.
----------.----------
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1697. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4865 της 3/4.12.2021 «Σύσταση και οργάνωση
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή
Προμηθειών Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και
υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την
κοινωνική πρόνοια» (Α΄ 238)

…
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ
Άρθρο 24
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
1. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζονται
υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν
γεννηθεί έως και την 31η.12.1961. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν
λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε
ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
2. Δεν υπέχουν την υποχρέωση της παρ. 1: «(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και» (β) όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους
υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας (Β’ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικώς, τα άτομα με αναπηρία
που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για αντικειμενικούς
λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους κατάσταση, ως συνέπεια των
παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και επιληψίας, δύνανται να
εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση
του θεράποντος ιατρού τους και κατόπιν έγκρισης από τις επιτροπές ανά υγειονομική
περιφέρεια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Δεν εμπίπτουν, επίσης, στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται σε
εμβολιασμό κατ’εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).
Η περ. α’ της παρ. 2 τροποποιήθηκε ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού
νόσησης από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες και
διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 4872/2021 (Α΄ 247), κατωτ. αριθ. 1709.
3. Η συμμόρφωση με την υποχρέωση του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται
διαζευκτικά μέσω:
α) Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate
EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
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ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19,
β) βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
γ) βεβαίωσης νόσησης που επιβεβαιώνεται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο της παρ. 1
του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών
Υγείας και Επικρατείας,
δ) ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.
4. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης
έως και τη δεκάτη πέμπτη ημέρα του μήνα και ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού
κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο,
ειδικώς για τον μήνα αυτόν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Σε
περίπτωση διενέργειας της πρώτης δόσης από τη δέκατη έκτη ημέρα του μήνα και
εντεύθεν, επιβάλλεται το σύνολο της κύρωσης του πρώτου εδαφίου. Ειδικώς για τον
μήνα Ιανουάριο 2022, για την παραβίαση της υποχρέωσης της παρ. 1 επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ. Οι κυρώσεις της παρούσας αίρονται από την
πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την πραγματοποίηση της πρώτης δόσης. Σε
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, οι κυρώσεις επιβάλλονται
από το χρονικό σημείο θεμελίωσης της σχετικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την παρ. 1.
Το σχετικό πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974, Α’ 90 [ΚΕΔΕ]).
5. Για την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 διαβιβάζονται περιοδικά τα
αναγκαία προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,
ημερομηνία γέννησης και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με τήρηση όλων
των σχετικών εγγυήσεων και εφαρμοζομένου του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων [ΓΚΠΔ] (L 119),
από την εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
προκειμένου να προσδιορισθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων
φυσικών προσώπων. Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣΔΔ διαβιβάζει τα στοιχεία του πρώτου
εδαφίου στην ΑΑΔΕ. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδιότητα του
Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας την Επεξεργασία, σύμφωνα με τις περ. 7
και 8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα άρθρα 55 και 55Α του
ν. 4764/2020 (Α’ 256) και στο άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). Η
ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό
της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ και υπό αυτήν
την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό
και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019

266

(Α’ 137). Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον
σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων φυσικών προσώπων.
6. Οι πόροι που συγκεντρώνονται από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4
αξιοποιούνται αποκλειστικά για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.
7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύνανται να καθορίζονται:
αα) η διαδικασία προσδιορισμού από την Η.ΔΙ.Κ.Α. των φυσικών προσώπων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, τα αναγκαία δεδομένα για τον
προσδιορισμό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των υπόχρεων σε εμβολιασμό
φυσικών προσώπων, ο τρόπος διαβίβασης αυτών και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες
με μητρώα του δημοσίου τομέα για την ταυτοποίηση των ανωτέρω προσώπων, οι
ειδικότεροι όροι και τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, ο χρόνος τήρησης αυτών, καθώς και τα ζητήματα άσκησης
των δικαιωμάτων των υποκειμένων,
αβ) οι διαδικασίες ελέγχων, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης
του διοικητικού προστίμου, και
αγ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία διάθεσης των πόρων που προέρχονται από την επιβολή των
κυρώσεων του παρόντος άρθρου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να τροποποιείται η ημερομηνία του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1, προκειμένου το παρόν να εφαρμόζεται σε φυσικά
πρόσωπα που συμπληρώνουν το εξηκόστό (60ό) έτος της ηλικίας τους μετά την
31η.12.2021.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, λαμβανομένων υπόψη των επίκαιρων
επιδημιολογικών δεδομένων, καθορίζεται ο χρόνος λήξης της ισχύος του παρόντος.
Εκδόθηκε η υ.α. ΓΠ.οικ. 81185/2021 «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021
(Α΄ 238)» (Β΄ 6324), κατωτ. αριθ. 1754.
Άρθρο 25
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021
1. Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021
λαμβάνουν:
(α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω
γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
(β) προσυνταξιοδοτική παροχή,
(γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
(δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
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2. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους για το
φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ και το
ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους δεν
υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ. Ως φορολογητέο
οικογενειακό εισόδημα, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, θεωρείται το
άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/ μέρους
συμφώνου συμβίωσης.
β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον
υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),
η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους
2021, του υπόχρεου, του/ της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των
εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013 (Α’ 167), τέκνων, που αναγράφονται στη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το
ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
γ) Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το
φορολογικό έτος 2020 ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
3. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια της παρ. 2
στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, προσαυξημένο κατά πενήντα (50) ευρώ
για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει
σύνταξη και από τον e-ΕΦΚΑ και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), η
ενίσχυση καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους ως εξής:
α. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι
δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.
β. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι
δικαιούχοι της ενίσχυσης και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας
εισοδήματος:
(βα) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος και στις δύο δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη
υπολογίζεται ως πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των
εξαρτώμενων μελών και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο
δικαιούχων.
(ββ) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις δύο
φορολογικές δηλώσεις, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη
υπολογίζεται ως πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον ελάχιστο αριθμό των
εξαρτώμενων μελών στις δύο φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλεται κατά το ήμισυ
στον κάθε έναν εκ των δύο δικαιούχων και ο σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης
που έχει περισσότερα εξαρτώμενα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση πενήντα (50)
ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τη διαφορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει
σε σχέση με τον έτερο σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης.
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γ. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
αλλά δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο ένας εξ αυτών, καταβάλλεται σε αυτόν η
προσαύξηση των πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που αναγράφεται στον
πίνακα 8.1. της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και για καθένα από τα λοιπά
εξαρτώμενα μέλη που βαρύνουν τον δικαιούχο και αναγράφονται στον πίνακα 8.2. της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
4. Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2021.
5. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και
δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο
Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα.
6. α. Ο e-ΕΦΚΑ αποστέλλει στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους Αριθμούς Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του
συνόλου των δυνητικών δικαιούχων των παρ. 1α έως 1γ.
β. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Οικονομικών Λειτουργιών (Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ.) της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Εισοδηματικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)
αποστέλλει στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των δικαιούχων
συνταξιοδοτικών παροχών της παρ. 1δ.
7. Η ΑΑΔΕ, κατόπιν διασταύρωσης των υποβληθέντων σύμφωνα με την παρ. 6
στοιχείων, με τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα:
α. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για τη σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της
παρ. 2, καθώς και έλεγχο των προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3 και παράγει αρχείο
με τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
β. χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ και στη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. αρχείο με τα στοιχεία των
δικαιούχων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 2, καθώς και τον
αριθμό των εξαρτώμενων μελών, τον ΑΦΜ του συζύγου ή του μέλους συμφώνου
συμβίωσης που επίσης είναι δικαιούχος και το ύψος της δικαιούμενης ενίσχυσης.
8. Μετά τη λήψη του αρχείου από την ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ και η Δ.Ε.Π. σε συνεργασία
με τη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. προβαίνουν στην καταβολή του τελικού ποσού της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης. Το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου αποστέλλεται από τον
e-ΕΦΚΑ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων μη συρροής κατά την εφαρμογή του
επόμενου άρθρου.
9. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Ειδικότερα, οι σχετικές πιστώσεις για την καταβολή της έκτακτης
ενίσχυσης στους δικαιούχους των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο
προβαίνει σε έκτακτη επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς, μετά από
ισόποση ενίσχυσή του από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους δικαιούχους της
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περ. δ’ της παρ. 1, η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του
Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 26
Προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σε
ανασφάλιστους υπερήλικες για τον μήνα Δεκέμβριο 2021
1. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με
αναπηρία, όπως αυτές προβλέπονται στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4520/2018 (Α’ 30), προσαυξάνονται κατά διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ. Η
προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων
εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών παροχών του πρώτου
εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν
περισσότερες της μίας από τις προνοιακές παροχές του προηγούμενου εδαφίου. Η
καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται κατά την τακτική καταβολή της
μηνιαίας προνοιακής παροχής του Δεκεμβρίου 2021.
Την ανωτέρω προσαύξηση λαμβάνουν και:
α) οι δικαιούχοι καταβολής των ανωτέρω προνοιακών παροχών δυνάμει της υπ’ αρ.
94649/24.11.2021 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β’ 5481), β) τα άτομα με αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται
αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Δεκέμβριο
2021, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μηνός αυτού
και γ) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά
προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’ 85).
Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας παραγράφου πληρούν και τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του
προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.
2. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του
ν. 1296/1982 (Α’ 128) και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων
υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) χορηγούνται με προσαύξηση
ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί
αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις
χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται
άπαξ. Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους τον Δεκέμβριο 2021 κατά την
τακτική καταβολή της σύνταξης και του επιδόματος.
Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας παραγράφου πληρούν και τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του
προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.
3. Αν οι δικαιούχοι της προσαύξησης της παρ. 1 πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της προσαύξησης της παρ. 2, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση της παρ. 1.
…
Άρθρο 28
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Δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του
προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας
(Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), ανωτ. αριθ. 704,
ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παράτασης και ως προς την επιφύλαξη
ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης σχετικών συμβάσεων, που βρίσκονται σε
εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές, και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. αυτή στο
σύνολό της)
Άρθρο 29
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού που έχει κάνει αίτηση για ειδίκευση στις
ειδικότητες της πνευμονολογίας - φυματιολογίας, εσωτερικής παθολογίας και
αναισθησιολογίας
1. Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει,
έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αίτηση για ειδίκευση στις
ειδικότητες της εσωτερικής παθολογίας, της πνευμονολογίας -φυματιολογίας και της
αναισθησιολογίας, η οποία εκκρεμεί σε περιφέρειες, δύνανται, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, να προσέλθουν άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για ανάληψη καθηκόντων στο νοσοκομείο
προτίμησης της αίτησής τους για ειδίκευση, ενόψει της συνεχιζόμενης ανάγκης
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η απασχόλησή τους
διενεργείται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ανώτατη
χρονική διάρκεια έως έξι (6) μήνες και δυνατότητα ισόχρονης παράτασης με την
αρχική σύμβαση, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου σε κενή θέση ειδικευόμενου
οποιασδήποτε ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω απασχόλησης οι
καταβαλλόμενες αποδοχές είναι όμοιες με τις αποδοχές των ειδικευόμενων ιατρών. Ο
χρόνος απασχόλησης των τοποθετούμενων ιατρών σε εφαρμογή του παρόντος
προσμετράται ως χρόνος άσκησης στην ειδικότητα, για την οποία εκκρεμεί η αίτησή
τους, και απομειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ακόμη και αν ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, είναι μεγαλύτερος.
2. Οι ιατροί της παρ. 1, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής τους, δύνανται να
μετακινούνται από το νοσοκομείο, στο οποίο έχουν αρχικά τοποθετηθεί, σε άλλο
νοσοκομείο, που παρέχει εκπαίδευση στην ίδια ειδικότητα, της ίδιας Υγειονομικής
Περιφέρειας (Υ.Πε.), με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο
άλλης Υ.Πε., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε..
Άρθρο 30
Συμμετοχή επικουρικού ιατρικού προσωπικού και ειδικευόμενων ιατρών σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 2519/1997
Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 2519/1997 (Α’ 165), περί της δυνατότητας των
γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του επιστημονικού προσωπικού
άλλων κλάδων των νοσοκομείων να προσφέρουν, εκτός του τακτικού ωραρίου
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εργασίας τους και του προγράμματος εφημεριών, τις υπηρεσίες τους, με αμοιβή, σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, τροποποιείται, ώστε η δυνατότητα συμμετοχής στα ερευνητικά και
εκπαιδευτικά προγράμματα να καταλαμβάνει και το επικουρικό ιατρικό προσωπικό και
τους ειδικευόμενους ιατρούς και να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κλινικές
δοκιμές φαρμάκων, και η παρ. 1 του άρθρου 38 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Γιατροί του Ε.Σ.Υ., επικουρικό ιατρικό προσωπικό, ειδικευόμενοι ιατροί, καθώς
και επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων των νοσοκομείων μπορούν, ύστερα από
έγκριση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, να προσφέρουν, εκτός του τακτικού ωραρίου
εργασίας τους και του προγράμματος εφημεριών, τις υπηρεσίες τους, με αμοιβή, σε
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται από φορείς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των κλινικών δοκιμών
φαρμάκων.».
Άρθρο 31
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος
Υγείας
1. Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική
σχέση λύεται αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω της συμπλήρωσης του εξηκοστού
έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους
έως την 30ή.6.2022, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευτεί
με οποιονδήποτε τρόπο, ως εξής:
α) Οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας, της
πνευμονολογίας - φυματιολογίας, της αναισθησιολογίας, της γενικής ιατρικής, της
παιδιατρικής, της ακτινολογίας και της ιατρικής βιοπαθολογίας ή είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική ιατρική, και υπό τον όρο ότι συμμετέχουν
σε προγράμματα εφημεριών, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς
τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίον υπηρετούν. Η αίτησή τους,
συνοδευόμενη από βεβαίωση του φορέα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.
β) Οι ιατροί, ως προς τους οποίους, ανεξαρτήτως ειδικότητας, τεκμηριώνεται η
ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του
τμήματος ή της μονάδας, στην οποία υπηρετούν, μετά από αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν. Η
αίτηση συνοδεύεται από εισήγηση του φορέα αναφορικά με τη συντρέχουσα
υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας (Υ.Πε.). Η αίτηση, η εισήγηση του φορέα και η έγκριση του Διοικητή της
οικείας Υ.Πε. αποστέλλονται με μέριμνα της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε. αμελλητί
στο Υπουργείο Υγείας.
2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ.
αριθ. 872)
Άρθρο 32
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Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας
1. Οι ιατροί, οι οποίοι ολοκληρώνουν τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της
πνευμονολογίας - φυματιολογίας και της εσωτερικής παθολογίας σε νοσοκομεία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και παρατείνουν την παραμονή τους ως
παρατασιακοί ειδικευόμενοι, με αίτηση, την οποία υποβάλλουν έως την 31η.3.2022 και
η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, εφόσον εκπληρώσουν
υπηρεσία διάρκειας δώδεκα (12) μηνών μετά από την έγκριση της αίτησής τους. Η
απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου χορηγείται και στους ιατρούς που,
κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, έχουν αποκτήσει ή θα
αποκτήσουν έως την 31η.3.2022 τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική παθολογία ή
στην πνευμονολογία - φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση
υπηρεσίας υπαίθρου, και, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έως την
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και η οποία εγκρίνεται από τον Διοικητή ή τον
Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, παραμείνουν στη θέση που κατείχαν ως
παρατασιακοί ειδικευόμενοι, έως τη συμπλήρωση δωδεκάμηνου μετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου
των τεσσάρων συνεχών εξαμήνων. Σε περίπτωση κάλυψης της κενής οργανικής θέσης
της ειδικότητας από τον επόμενο ιατρό, οι ιατροί των προηγούμενων εδαφίων
τοποθετούνται, έως τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου, σε κενή οργανική θέση
ειδικευόμενου οποιασδήποτε ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο ή, αν δεν υπάρχει, σε
κενή οργανική θέση ειδικευόμενου της ίδιας ή άλλης ειδικότητας σε άλλο νοσοκομείο
της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), μετά από αίτησή τους προς τη Διοίκηση
της οικείας Υ.Πε., ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας
υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
2. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας στην εσωτερική
παθολογία ή στην πνευμονολογία -φυματιολογία, χωρίς να έχουν εκπληρώσει την
υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους, η οποία
υποβάλλεται έως την 31η.3.2022 σε μία από τις επτά (7) Υ.Πε., να τοποθετούνται με
απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σε κενή οργανική θέση ειδικευομένων
οποιασδήποτε ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις
υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19. Σε συνέχεια της απόφασης τοποθέτησης, η οποία εκδίδεται από
τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε., υπογράφεται σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου ανάμεσα στον ιατρό και το οικείο νοσοκομείο. Η διάρκεια της υπηρεσίας που
πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας είναι δωδεκάμηνη και με την
ολοκλήρωσή της, ο ιατρός απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της
υπηρεσίας υπαίθρου. Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα
οποία ορίζονται από τις Υ.Πε..
3. Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας οι ιατροί των παρ. 1 και 2 δύνανται
να μετακινούνται, ανάλογα με τις υφιστάμενες ή προκύπτουσες ανάγκες δημόσιας
υγείας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σε νοσοκομείο της ίδιας Υ.Πε.,
με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., ή σε νοσοκομείο άλλης Υ.Πε., με κοινή
απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε..
4. Με την προσκόμιση της βεβαίωσης του φορέα ή των φορέων, περί ολοκλήρωσης
του δωδεκάμηνου κατ’ εφαρμογή του παρόντος, στους ιατρούς των παρ. 1 και 2
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χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση απαλλαγής
από την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.
5. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται όσοι έχουν εκπληρώσει την
υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση
αυτή.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να προστίθενται περισσότερες
ειδικότητες στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και να παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων.
Άρθρο 33
Παράταση Συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, από τη λήξη της
και έως τις 30.6.2022, η διάρκεια ισχύος: α) της υπ’ αρ. 01/14 σύμβασης-συμφωνίας
πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συναφθείσας σε συνέχεια της
υπ’ αρ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α., για την προμήθεια αντιδραστηρίων με
συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της
χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, η οποία λήγει την 30ή.11.2021,
και β) των υπ’ αρ. 02/18-1 και 02/18-2 συμβάσεων του Ε.ΚΕ.Α. συναφθεισών σε
συνέχεια της υπ’ αρ. 02/18 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια
αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές στηλών και στερεάς
φάσης, οι οποίες έληξαν την 31η.10.2021. Αν ολοκληρωθούν, πριν από την παρέλευση
του έτους, οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων με το ίδιο
αντικείμενο με τις παρατεινόμενες, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη των ανωτέρω
συμβάσεων.
Άρθρο 34
Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021
(Προστίθεται παρ. 4α στο άρθρο 29 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), ανωτ. αριθ. 1433Α)
…
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.
----------.----------
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1698. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 της 3/4.12.2021 «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 5673)
Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 9 της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
77146/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 5816), κατωτ. αριθ. 1712.
----------.---------1699. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 153814 ΕΞ 2021 της
2/6.12.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης
Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄ 5675)
----------.---------1700. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/62705/2020 της 29.11/7.12.2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του
οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου και του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας Καρπενησίου» (Β΄ 5690)
----------.---------1701. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/84415/2020 της 29.11/7.12.2021 «Τροποποίηση του οργανισμού του
Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας» (Β΄ 5690)
-----------.---------1702. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ.
2/102920/0025 της 29.11/7.12.2021 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για δανεισμό της
Τράπεζας “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” ποσού 115.380.000,00 €» (Β΄ 5695)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
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(α) του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» και ιδίως των άρθρων
91, 96 και 97 (Α΄ 105),
(β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
(γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
(δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155),
(ε) της υπό στοιχεία Υ 70/2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
2) Την υπό στοιχεία FI 92.453/14.10.2020 Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της
«ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.» και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
3) Το από 14.10.2021 (υπ’ αρ. 2/102920/19.10.2021) αίτημα της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.».
4) Το από 23.3.2017 με αριθμό πρωτοκόλλου Κ.Μ.Κ.Ε. 00106 ΕΞ 2017 ΕΜΠ
έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
5) Το από 3.11.2020 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Δ. και της «ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ A.E.».
6) Το υπ’ αρ. 4154/27.8.2021 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και τους
συνημμένους σε αυτό Πίνακες.
7) Το από 16.11.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΕΤΕπ με τους
τελικούς όρους χρηματοδότησης.
8) Την από 11.11.2021 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής
του άρθρου 96 του ν. 4549/2018.
9) Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), διότι συντρέχουν λόγοι
κατεπείγοντος με την παρούσα απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις στο πλαίσιο του
προγράμματος χρηματοδότησης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας Covid-19, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την κάλυψη δανείου ποσού 115.380.000,00 € της
τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.» σύμφωνα με την υπό στοιχεία
FI 92.453/14.10.2020 Δανειακή Σύμβαση. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (εφεξής ΜΜΕ) και επιχειρήσεων
μεσαίας κεφαλαιοποίησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
Covid-19.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως εξής:

Ποσό (€):

115.380.000,00 €

Διάρκεια:

5 έτη
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Αποπληρωμή κεφαλαίου:

Ανά 6-μηνο
(6.12* και 6.6* εκάστου έτους)

Πληρωμή τόκων:

Ανά 6-μηνο
(6.6* και 6.12* εκάστου έτους)

Ημερομηνία εκταμίευσης:

6.12.2021

Πρώτη Καταβολή Κεφαλαίου

6.12.2022*

Τελευταία καταβολή κεφαλαίου:

6.12.2026*

Επιτόκιο:

Σταθερό ίσο με 0,127%

* Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη
μέρα εάν συμπίπτουν με αργίες

ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, σε
περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των εκάστοτε οφειλόμενων και
καταβλητέων από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω
Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο,
με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και
Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποστέλλοντας
κατάσταση με ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώνει
εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την
εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια
επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό
Δημόσιο ακολούθως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει
κάθε φορά. Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.
υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική ευθύνη
του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών
(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης
Κεφαλαίων) την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου. Επίσης, η Τράπεζα
οφείλει να αποστέλλει ανά τρίμηνο στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου
Οικονομικών, στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, που θα
περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
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4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια,
από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4154/27.8.2021 έγγραφο
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 1,07% (ACT/ACT).
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
το δάνειο ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E ύψους 115.380.000,00 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 115.380.000,00 € πλέον τόκων και εξόδων.
----------.---------1703. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 153812 ΕΞ 2021 της
2/7.12.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τον σεισμό της 3ης
Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» (Β΄ 5698)
----------.---------1704. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 101478 της 9/9.12.2021 «Καθορισμός της
διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
2021» (Β΄ 5710)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 129 και 131 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον
κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και
της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).
2. Το άρθρο δέκατο έβδομο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).
3. Το άρθρο 201 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).
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4. Την από 11.3.2020 Πράξη 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 το άρθρο 4 αυτής τροποποιήθηκε με το άρθρο
όγδοο 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), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) όπως αυτό συμπληρώθηκε
με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
5. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα 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).
6. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 31 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).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων
και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις
για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).
9. Τα άρθρα 123 και 123Α 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).
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
11. 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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
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14. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
16. 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).
17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
18. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου»
(Β’ 4443).
19. Την υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδομάτων
εορτών Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (Β’ 742).
20. Την υπ’ αρ. οικ. 95725/26.11.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
21. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού
έτους 2021, εκτιμώμενου ύψους 49,3 εκ. ευρώ, για την κάλυψη της δαπάνης του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, στον ΕΦ 1033- 501-0000000 και ΑΛΕ
2310989899, με ποσό ύψους 36 εκ. € και στον ΕΦ 1033-203-0000000 ΑΛΕ
2310589001, με ποσό ύψους 13,3 εκ. €, λόγω της καταβολής του εφάπαξ ποσού της
αποζημίωσης (δώρου) και της κάλυψης εργοδοτικών εισφορών.
22. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των υπόχρεων προς καταβολή του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2021 και τον χρόνο καταβολής του, τη διαδικασία καθορισμού του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, που καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό και τη διαδικασία πληρωμής του, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και του χρόνου καταβολής
του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει
ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος
από 1.5.2021 έως 31.12.2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους
που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου
201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και του άρθρου 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)
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καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες
πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από
1.5.2021 έως 31.12.2021.
Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο
εργοδότες κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 (Β’ 742) κοινή
υπουργική απόφαση.
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως
άνω εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν
μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4808/2021
(Α’ 101), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα
χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό,
υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.
Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων διά του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής: α. για το διάστημα
αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30ή.11.2021, η καταβολή
πραγματοποιείται έως την 21η.12.2021, β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων
εργασίας από 1.12.2021 έως 31.12.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την
31η.1.2022.
3. α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω
μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά τον χρόνο που
ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 (Β’ 742) κοινή υπουργική απόφαση.
β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω
μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής: βα. για το έως την 30ή.11.2021 διάστημα
υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2021 ββ. για το διάστημα
υπαγωγής από 1.12.2021 έως 31.12.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την
31η.1.2022.
Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί του ποσού της
οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.
4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που καταβάλλεται
από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζομένους
1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους της αναλογίας του επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων 2021, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,
ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου
μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ281

ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής
ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αναλογία του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2021, πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ)
εκάστου μισθωτού.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως
αναγκαία στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για τον σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, που βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Άρθρο 3
Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους, του μέρους του επιδόματος
εορτών, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή γίνεται από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου δικαιούχου-εργαζόμενου σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
2. Από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση
δικαιούχων- μισθωτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο
λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και ο ΑΦΜ τους.
3. 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 Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων -μισθωτών σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό
των δικαιούχων-εργαζομένων και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και
αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η
μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
5. 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 υπ’ αρ. 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η
Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους
282

προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22
0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. 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.» Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής,
μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος, από τη Διεύθυνση
Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ., σε πίστωση του
λογαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν
επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN:
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 να συμπεριληφθούν σε
επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης
παραγράφου 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.
Άρθρο 4
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2021 για τους εργαζόμενους, των οποίων η
σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί
στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) επί
του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε
αναστολή σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) σε
συνδυασμό με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), την παρ. 1 του άρθρου δέκατου
έβδομου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) και την παρ. 1 του άρθρου 201 του
ν. 4855/2021 (Α’ 215), και οι οποίες αντιστοιχούν στον χρόνο αναστολής της
σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου
του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2021 για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της
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Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
i. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία
της πραγματικής απασχόλησης.
ii. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια
Α.Π.Δ. τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη
απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν
τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της
Α.Π.Δ. γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το
σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.
iii. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν καταβάλει σε
εργαζόμενους της περ. α, αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας ή λόγω διακοπής
της αναστολής της σύμβασης εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, τα ποσά των
αποδοχών αυτών καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων
2021 με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e- ΕΦΚΑ.
iv. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στις αποδοχές που
καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021 βάσει της
περ. ii καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
γ. Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία
επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της
παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι ασφαλιστικές εισφορές επί του επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων 2021 που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για
τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται μέσω των
αναλυτικών καταστάσεων εισφορών που υποβάλλονται για το επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους
διατάξεις.
i. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική
κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.
ii. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια
αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του
ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με
βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως
αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. Η
συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της αναλυτικής κατάστασης εισφορών γίνεται με
διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων.
iii. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν καταβάλει σε
εργαζόμενους της περ. α, αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας ή λόγω διακοπής
της αναστολής της σύμβασης εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, τα ποσά των
αποδοχών αυτών καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών για το επίδομα
εορτών Χριστουγέννων 2021 με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας των
ανωτέρω φορέων.
284

iv. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στις αποδοχές που
καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών για το επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2021 βάσει της περ. ii καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
δ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών επί του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, που
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και των αναλυτικών
καταστάσεων εισφορών, και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων τα στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
ε. i. Για τον e-ΕΦΚΑ τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. για το επίδομα
εορτών Χριστουγέννων 2021 διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με
συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία
λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων
απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον eΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις
οφειλής.
ii. Για τους φορείς της περ. γ τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές
καταστάσεις εισφορών για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021 διασταυρώνονται
με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. για το επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2021 του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών
και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται,
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται
και επιδίδονται από τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής
εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) και
του άρθρου 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έβδομου της
από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) και της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021
(Α’ 215), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2021 επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς
ασφάλισης στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. α. Για τους εργαζόμενους της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101),
της παρ. 5 του άρθρου δέκατου έβδομου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)
και της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), που υπέβαλαν μονομερείς
δηλώσεις αναστολής και για τους οποίους προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη με
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου
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και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021,
υπολογίζονται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έλαβαν οι
εργαζόμενοι βάσει των ανωτέρω διατάξεων.
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η οποία παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τα πληροφοριακά
συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του
e-ΕΦΚΑ, του ΟΑ.Ε.Δ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο πακέτο
κάλυψης βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την ένταξη
των εργαζομένων στις ανωτέρω ρυθμίσεις.
Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα
Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, παράγεται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, σε συνεργασία με τους
ανωτέρω φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αυτοτελής αναλυτική κατάσταση εισφορών,
με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑ.Ε.Δ και των λοιπών συναρμόδιων
φορέων, με τους κωδικούς κάλυψης βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές
εισφορές πριν την ένταξη των εργαζομένων στις ανωτέρω ρυθμίσεις.
γ. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων Α.Π.Δ. και των αναλυτικών
καταστάσεων εισφορών της παρούσας παραγράφου και καταβολής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.3.2022.
δ. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Α.Π.Δ. και αναλυτικών καταστάσεων
εισφορών.
3. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου), προς
τον e- ΕΦΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και
τα Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160),
επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, για τους εργαζόμενους που
εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), το άρθρο 40 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) και το άρθρο 131 του ν.
4808/2021 (Α’ 101), και για το χρονικό διάστημα υπαγωγής σε αυτόν (για το χρονικό
διάστημα που δεν απασχολούνται), υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή
ημερομισθίου και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%).
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) επί του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 για τους ανωτέρω εργαζόμενους
προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) για τον e-ΕΦΚΑ
και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της
περ. α, που υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες για το επίδομα εορτών
Χριστουγέννων 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
γ. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. για τον e-ΕΦΚΑ
και στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της
περ. α, του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021:
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i. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου καταχωρίζονται τα
στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.
ii. Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που αντιστοιχεί στο
χρονικό διάστημα ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζονται, με
ειδικό τύπο αποδοχών, οι ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στον
μηχανισμό. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και
εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αποδοχές, σύμφωνα με τα
ισχύοντα πακέτα και κωδικούς κάλυψης.
Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021 καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης
(επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή
ασφαλισμένου), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν
στον χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω
Μηχανισμό δεν απασχολούνται.
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της Α.Π.Δ. και των αναλυτικών καταστάσεων
εισφορών γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και τους κωδικούς κάλυψης,
με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών φορέων
ασφάλισης.
δ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών επί του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις περ. α, β και γ.
Ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί φορείς ασφάλισης της περ. α συγκεντρώνουν μέσω της
επεξεργασίας της Α.Π.Δ. και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για το επίδομα
εορτών Χριστουγέννων 2021 και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών
που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις περ. α, β και γ.
ε. Για τον e-ΕΦΚΑ, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. διασταυρώνονται
με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών
και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται
και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής
εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της περ. α, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις
αναλυτικές καταστάσεις εισφορών διασταυρώνονται με τα δεδομένα που
καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ. του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως
διασταυρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των
στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται
από τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και
βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει μη υποχρέωση κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2021 από
τον κρατικό προϋπολογισμό για τους ανωτέρω ασφαλισμένους, οι καταβληθείσες
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ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στο
Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με το προβλεπόμενο
τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
4. α. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των παρ. 2 και 4
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της παρ. 5 του άρθρου 129 του ν.
4808/2021 (Α’ 101), οι οποίες δικαιούνται κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών
εισφορών για τους εργαζόμενους που εντάσσουν στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
καθώς και για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου
123Α του ν. 4714/2020 (Α’ 148), οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη προς τον eΕΦΚΑ, τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα
Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), επί
του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα
υπαγωγής τους στις ανωτέρω ρυθμίσεις καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό
σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β. i. Το ποσό της εισφοράς ασφαλισμένου επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
2021 που αντιστοιχεί στον χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι των ανωτέρω
επιχειρήσεων - εργοδοτών εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν
απασχολούνται, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παρ. 3.
Το ποσό της εισφοράς ασφαλισμένου που αντιστοιχεί στον χρόνο απασχόλησης
βαρύνει τον ασφαλισμένο και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
ii. Το ποσό των εργοδοτικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
2021, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα ένταξης των επιχειρήσεων - εργοδοτών στις
ρυθμίσεις της περ. α, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για το μέρος των
εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχει εφαρμογή η παρ. 3.
γ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της περ. α καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. για τον e-ΕΦΚΑ
και τις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης για το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές
αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και για
το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν.
Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή
ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα
με τα ισχύοντα πακέτα και τους κωδικούς κάλυψης.
Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. και των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021 καταχωρίζονται:
i. Το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται
σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στην αναλογία του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 για το χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις των
παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) και της παρ. 5 του άρθρου 129
του ν. 4808/2021 (Α’ 101),
ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου επί
του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100%
των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι
εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.
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iii. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. και των αναλυτικών
καταστάσεων εισφορών γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα και κωδικούς κάλυψης
και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών
φορέων ασφάλισης της περ. α.
δ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 123Α του ν.
4714/2020 (Α’ 148) καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. για το επίδομα
εορτών Χριστουγέννων 2021, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με
διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ, το ποσό της επιδότησης
των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών
εισφορών, για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021 που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στην ανωτέρω διάταξη.
Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες εντάσσονται στον μηχανισμό
«ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», οι Α.Π.Δ. για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021
υποβάλλονται αντίστοιχα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β και γ.
ε. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών
υπολογίζεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό σύμφωνα με τις περ. α, β, γ και δ.
Οι φορείς της περ. α συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και των
αναλυτικών καταστάσεων εισφορών για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021 και
αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία
στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό σύμφωνα με τις περ. α, β, γ και δ.
στ. Για τον e-ΕΦΚΑ, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ. διασταυρώνονται
με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών
και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται
και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής
εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για τους λοιπούς φορείς ασφάλισης της περ. α, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις
αναλυτικές καταστάσεις εισφορών διασταυρώνονται με τα δεδομένα που
καταχωρίζονται στις Α.Π.Δ. του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως
διασταυρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των
στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται
από τους ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και
βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ζ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες
της περ. α δεν εμπίπτουν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και στις ρυθμίσεις του
άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α’ 148), οι καταβληθείσες από τον κρατικό
προϋπολογισμό ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις περ. α, β, γ και δ,
επιστρέφονται από τον e- ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης στο Ελληνικό
Δημόσιο, και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με τον
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
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Άρθρο 5
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως
λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του
νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.---------1705. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/65198/2020 της 8/9.12.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του
Γενικού
Νοσοκομείου
Λάρισας
“ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
ΚΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”» (Β΄ 5711)
----------.---------1706. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 157866 ΕΞ 2021 της 9/9/.12.2021 «Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021,
στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και
υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στην Β. Εύβοια» (Β΄ 5712)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της
ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια
ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 228).
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
και ιδίως το στοιχείο β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
4. Τον 702/2014 Κανονισμό (ΕΕ) 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.
5. Τον 1388/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014 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.
6. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
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σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία C(2020)2215 final 03/04/2020,
C(2020)3156 final της 08/05/2020 και C(2020) 4509 final της 29.06/2020,
C(2020)7127 final της 13/10/2020, C(2021) 564 final της 28/01/2021 και C(2021) 8442
final της 18/11/2021 όμοιες.
7. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
9. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013»
(Α’ 107).
10. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).
11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
16. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’ 192).
17. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
18. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄133).
19. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
22. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/ 2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του
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Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ.
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
23. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/ 20.08.2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης
Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.» (Β’ 3898).
24. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕ-ΗΣ)» (Β’ 2417).
25. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του
προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
(Β’ 1135).
26. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
27. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν υποστεί μεγάλες
οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν
αρχής γενομένης από την 3η Αυγούστου 2021 στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
28. Την από 9.12.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
29. Τις από 18.10.2021 και 9.12.2021 εισηγήσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής
Κρατικής Αρωγής.
30. Την υπό στοιχεία 2/119752/ΔΠΓΚ/8.12.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη
συνολικού ύψους επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) ευρώ, εκ των
οποίων τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ σε βάρος του
τρέχοντος οικονομικού έτους και τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ σε βάρος του
οικονομικού έτους 2022. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από
τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα
1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» προς τον ΑΛΕ 2310988899 «Λοιπές
μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική
προσωπικότητα», από τον οποίο θα διενεργηθούν οι σχετικές πληρωμές. Επιπρόσθετα,
προκαλείται δαπάνη η οποία αφορά στα συναφή τραπεζικά έξοδα και θα εξυπηρετηθεί
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από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για
τραπεζικές υπηρεσίες» του προαναφερόμενου ειδικού φορέα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή
επιχορήγησης για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για
τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021, στους Δήμους Μαντουδίου Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες οι
οποίες επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης της 3ης
Αυγούστου 2021.
2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με
τους όρους της υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19», όπως ισχύει, και κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης
από την Επιτροπή.
3. Η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013
(Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία
από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου
5, καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης του άρθρου 3 παρ. 3 περ. α, 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,
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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.
3. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που
απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης
Δεκεμβρίου 2014, και η οποία αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.
4. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 της Επιτροπής για την κοινή οργάνωση των αγορών των
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (EE L354/1 της 28.12.13), και οι
οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από
την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της
γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος
ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
6. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την
προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην
αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε
μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία
προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν
πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
7. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που
ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.
Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος:
α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους
πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.
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β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα
(50) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. ευρώ.
γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα
(10) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.
Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών
λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.
Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα
Ι, θεωρούνται μεγάλες.
8. Κύκλος εργασιών αναφοράς:
α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του
έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται ο κύκλος
εργασιών του τρίτου τριμήνου του έτους 2019,
β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο
του έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020, ως
κύκλος εργασιών αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του τρίτου
τριμήνου το έτους 2020,
γ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο
του έτους 2019 ούτε το τρίτο τρίμηνο του έτους 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών
το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2021, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο
κύκλος εργασιών του δεύτερου τριμήνου του έτους 2021,
δ) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη εργασιών εντός του έτους 2019
και ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019 είναι μικρότερος του κύκλου
εργασιών του τρίτου τριμήνου 2020, τότε ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται
ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριμήνου 2020,
ε) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).
Ως κύκλος εργασιών ορίζεται ο κύκλος εργασιών για σκοπούς ΦΠΑ σύμφωνα με τον
κωδικό 312 της δήλωσης ΦΠΑ.
9. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τα
δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με
το άρθρο 3.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
«1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) Οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά
την 31η Αυγούστου 2021 που δραστηριοποιούνται στον κλάδο "Υπηρεσίες
θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04) οι οποίες έχουν την
έδρα τους ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και
Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,
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β) οι ναυτικές εταιρείες, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η
Αυγούστου 2021 και εξυπηρετούν το νομό Ευβοίας, όπως προσδιορίζονται από το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το υπεραστικό ΚΤΕΛ που
εξυπηρετεί τον Νομό Ευβοίας,
γ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Αυγούστου 2021, καθώς και
μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου 2021,
οι οποίες έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 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 Ιουλίου 2021,
ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές,
διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς
επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης
κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες,
διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,
δ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών, οι οποίες είναι μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες
την 31η Αυγούστου 2021, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στους
Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λειτουργούν
νομίμως, οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από τους ΚΑΔ
που ανήκουν στην κατηγορία ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» είτε τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους ως άνω
ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, με εξαίρεση τις υποπερ. αα και ββ της
περ. γ, και οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς
και την προϋπόθεση της παρ. 3»
Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 168528 ΕΞ 2021 της
31/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη Β.
Εύβοια” (Β’ 5712)» (Β΄ 6374).
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι
κριτήρια:
«α) Οι επιχειρήσεις των περ. α και γ της παρ. 1 έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα
στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της
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Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, λειτουργούσαν
νομίμως κατά την 3η Αυγούστου 2021 και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19».
Η περ. α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 168528 ΕΞ 2021 της
31/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη Β.
Εύβοια” (Β’ 5712)» (Β΄ 6374).
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά
νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:
αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος
2019 και 2020,
ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου
2019 μέχρι 31η Οκτωβρίου 2021.
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία
ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο
φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την
υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την
περίοδο αυτή.
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της
παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών
συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το
φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.
«ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:
Για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Αυγούστου 2021, το άθροισμα του κύκλου
εργασιών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτό προκύπτει
από τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠA (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ), παρουσιάζει
μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και
επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από τετρακόσια πενήντα
(450) ευρώ. Κατά τον ως άνω υπολογισμό διενεργείται στρογγυλοποίηση των
ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, στο δεύτερο
ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.
Οι υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η
Ιανουαρίου 2021 και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από τους
ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες ΚΑΔ 47 «Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» ή ΚΑΔ 56
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«Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης», δύναται να είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της
μείωσης του κύκλου εργασιών τους.
Ειδικά οι επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και
απαλλασσόμενες και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν από
τους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία ΚΑΔ ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» είτε τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, δύναται να είναι δικαιούχοι - λήπτες
της ενίσχυσης ανεξαρτήτως των ακαθάριστων εσόδων τους».
Η περ. ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 168528 ΕΞ 2021 της
31/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη Β.
Εύβοια” (Β’ 5712)» (Β΄ 6374).
ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.
3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) Να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί
ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,
αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια
του Κανονισμού αριθ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και
ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου
2 της παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία
αφερεγγυότητας βάσει εθνικού δικαίου και
ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης
και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
β) Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων διασφαλίζουν ότι δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον
ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας
ενίσχυση.
γ) Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους
οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζουν με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός
διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό
ανώτατο όριο.
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Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
1. «Για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις, το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται
τυποποιημένα, ως ακολούθως:»
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - άθροισμα κύκλου εργασιών Ιουλίου,
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021) × ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών],
όπου:
α) Ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021 και ο
κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
β) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών
ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου
φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με
το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που
έχουν κατά τις 01.07.2021 κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας «Εκμετάλλευση καταστήματος
ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)», «Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)» και
«Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26)», η
ποσοστιαία διαφορών εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ
(κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εκροών
απαλλασσόμενων και εξαιρέσιμων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (κωδικός 310 δήλωσης
ΦΠΑ) και του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους
2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση
επιχειρήσεων που είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ το έτος 2019, για το
υπολογισμό εισροών και εκροών λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών ΦΠΑ του
έτους 2020, το σύνολο φορολογητέων εισροών έτους 2020 και οι εκροές
απαλλασσόμενων και εξαιρέσιμων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης έτους 2020, κατά
αναλογία. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη
του 30% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 και 2020 είναι
μηδενικός, θεωρείται ίση με 30%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών
εισροών είναι μεγαλύτερη του 60%, θεωρείται ίση με 60%.
Για τον υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών, διενεργείται
στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.
Το μέσα σε «» πρώτο εδ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 της απ.
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 168528 ΕΞ 2021 της
31/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη Β.
Εύβοια” (Β’ 5712)» (Β΄ 6374).
2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, η ενίσχυση που
προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
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των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των
χιλίων (1.000) ευρώ.
«3. Ειδικά για τις υποκείμενες σε ΦΠΑ επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και οι οποίες έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την
01.07.2021 έναν από τους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες ΚΑΔ 47 «Λιανικό
Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», ΚΑΔ
55 «Καταλύματα» ή ΚΑΔ 56 «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης», με την
επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, το ελάχιστο ποσό
ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξαρτήτως μείωσης του
κύκλου εργασιών τους.
4. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες
και απαλλασσόμενες και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021 έναν
από τους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία ΚΑΔ 55 «Καταλύματα» είτε τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 1.7.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 01.07.2021, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων
του άρθρου 5 της παρούσας, η ενίσχυση ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ»
Οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με την παρ. 5 της απ. Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 168528 ΕΞ 2021 της 31/31.12.2021
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και
προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2021,
στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και
υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη Β. Εύβοια” (Β’ 5712)»
(Β΄ 6374)
Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης
1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση από οποιοδήποτε
πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, συμπεριλαμβανόμενης
της χορηγούμενης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το
συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων
σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
και το ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.
2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα myBusinessSuppport με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η
επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της
παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά
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περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο
της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία
επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν
διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που
αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια του
παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά,
με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό
εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.
3. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα
συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του
Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας
υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.
4. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport».
Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της
ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 21η Ιανουαρίου 2022»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 6 της απ. Υπουργών
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 168528 ΕΞ 2021 της
31/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/9.12.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από την
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την 3η Αυγούστου 2021 στη Β.
Εύβοια” (Β’ 5712)» (Β΄ 6374)
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, καθώς και το ποσό που
αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της
παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη
χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των
διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το
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σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται
αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την
επιχείρηση στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ, η
συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα
πληρωμών.
6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή
αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την
έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην
πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά
στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και
λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4
και 5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της
δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του
myAADE της ΑΑΔΕ.
3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία
των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή
επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή
IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός
(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της
κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα
Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που
περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το
πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους
(ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
1. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης της περ. α της παρ. 3 του
άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ίδια πληροφόρηση
κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
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2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται,
μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία εκδίδει,
βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του
λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου
με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό
ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή
κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την 109/12-3- 2019 Πράξη του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη
του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22
0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές,
με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών
δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής,
μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200
211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.
3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα
του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε
να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος
κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον
ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και
πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.
4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών.
5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
ορίζονται τα ακόλουθα: α) η παρούσα απόφαση,
β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού
εντάλματος,
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7,
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο
κίνησης (extrait) της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής του παρόντος
άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις
1. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
«myBusinessSupport», μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας,
για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα,
αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως
ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.
2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας
γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς
στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.
3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση
ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας,
υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, ή υποβολή
ψευδών στοιχείων, και προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή είναι
δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν ποσό, ζητείται η άμεση επιστροφή
του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης ή του υπερβάλλοντος ποσού της ενίσχυσης
κατά περίπτωση, εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του
δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
5. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την
επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της
ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των
αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος,
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη
διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και
δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των
πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο
σε ηλεκτρονική μορφή.
6. Σε περίπτωση υπόνοιας καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων
με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων εσόδων,
του κύκλου εργασιών ή δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των
επιχειρήσεων με σκοπό, είτε την υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 4859/2021 (Α’ 228), είτε τον υπολογισμό μεγαλύτερου ποσού ενίσχυσης, η
ΑΑΔΕ δύναται:
i. να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης και να
ενημερώσει τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών για τις κατά νόμο ενέργειές της,
ii. να μην καταβάλει σε λογαριασμούς δικαιούχων ποσά για τα οποία υπάρχουν
υπόνοιες καταστρατήγησης των διατάξεων ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες
υπηρεσίες,
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iii. να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την
εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του
Ελληνικού Δημοσίου,
iv. να προβαίνει κατά την κρίση της στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου.
Άρθρο 10
Υποχρέωση διαφάνειας
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο
της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την
διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 103 του Προσωρινού Πλαισίου και στην
υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).
2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της
ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.
Άρθρο 11
Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων
1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των
δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και
εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί
λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των
μεμονωμένων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι
απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης.
Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που
χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 της παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού
Πλαισίου.
2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης, ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των
προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Ακολουθούν Παραρτήματα)
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
----------.----------
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1707. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 76642 της 9/9.12.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 5714)
Με την παρ. 2 του άρθρου εβδόμου της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78350/2021
«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 5951), κατωτ. αριθ. 1719, ορίστηκε ότι: «Η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.76642/9.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B ́ 5714) παραμένει σε
ισχύ από τη λήξη της, στις 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 19
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 05:59.».
Δυνάμει δε της παρ. 3 του άρθρου εβδόμου ιδίας άνω υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
78350/2021 και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 4 ιδίου άρθρου
εβδόμου, η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της.
----------.---------1708. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4871 της 10/10.12.2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 246)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 56
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
(π.δ. 503/1985, Α’ 182) 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, εφόσον
συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, και προσθέτως στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση
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στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και
διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. 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 με κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους ή
σχετικό κοινό αίτημα με αυτοτελείς ανέκκλητες δηλώσεις τους, οι οποίες
υποβάλλονται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης
της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.
2. 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 του εκθέματος.
3. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν να ληφθούν και για διαφορές ή
υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας δικαιοδοσίας, του Κτηματολογίου
και των ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των εκάστοτε
ειδικότερων διατάξεων.
4. Το παρόν ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Μαρτίου 2022.
Άρθρο 57
Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης
υποθήκης
1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου
2022 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης
υποθήκης διεξάγεται ως εξής:
α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115
ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.
β) Στη δήλωση της περ. α’, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’
ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη
προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.
γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την
προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η
συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο
ακίνητο.
2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση
συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1.
Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς του
παρόντος, πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2022.
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Άρθρο 68
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συμφερόντων
Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν.
3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και τη
16η.11.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και τη
16η.2.2022.
MEΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 88
Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο
γυμνάσιο - Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
1566/1985
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/ 1985 (Α’ 167), περί της
εποπτείας της φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο από
όποιον έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, τροποποιείται, ώστε η παράλειψη εποπτείας
να αφορά και όποιον έχει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και να τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη και χρηματική ποινή, και η παρ. 3 του άρθρου 2
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο
γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει
την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή
την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη
και χρηματική ποινή.».
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.
----------.----------

308

1709. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4872 της 10/10.12.2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 247)
ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 60
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας απασχολούμενων σε εποχιακά
επαγγέλματα για το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 1545/1985
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), περί των
προϋποθέσεων της επιδότησης ανεργίας των απασχολούμενων σε τουριστικά και
επισιτιστικά επαγγέλματα, τροποποιείται, ώστε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης να
επεκταθεί σε απασχολούμενους και σε άλλα εποχιακά επαγγέλματα, και η παρ. 9 του
άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά,
επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της
παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50)
ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την
τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 και εφαρμόζεται αναλόγως το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 61
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και
άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας
1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που
υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του
ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα
υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα
αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο
Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων
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Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην
Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν
διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το
έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου
μηνιαίου βασικού μισθού.
Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις
οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.
2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος
μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και
την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου
2021.
3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα
μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της
μισθοδοσίας του δικαιούχου.
4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που
απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί
σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42).
Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει
τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.
5. Η παροχή της παρ. 1, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου
28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται
και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το
Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Άρθρο 62
Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών
λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του
προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων
Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19
Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014 (Α’ 143), εξαιρούνται:
α) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014
(Α’ 270) και των κατ’ εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία Β1α/16753/6.3.2015 (Β’ 382) για τη
ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. 1 του
άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία Β1α/40751/29.5.2015 (Β’ 1018) για τη
ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33
του ν. 4325/2015 (Α’ 47) για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ,
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και
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β) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού
δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ που
χορηγείται στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα της
παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021, και στις περιπτώσεις του
άρθρου 267 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) για την αποζημίωση του προσωπικού Κινητών
Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά που
αφορούν στις περ. α) και β) καταβάλλονται στους φορείς με τη διαδικασία των
προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014, όπως ίσχυε πριν την
τροποποίησή του από το άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).
Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.
Άρθρο 63
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος
Εμβολιασμού
Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού
COVID-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις
αρμοδιότητάς της, στη σύναψη συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης
των εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα
εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.
Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων και των αναλωσίμων τους, που
εμπίπτουν στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι υπηρεσίες
αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε
είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση,
συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία
αποθήκευσης και μεταφοράς τους.
Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, αρχομένης την
15η.12.2021, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί.
Άρθρο 64
Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου
24 του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
1. (Τροποποιείται η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), ανωτ.
αριθ. 1697, ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η περ. αυτή)
2. (Τροποποιείται το πρώτο εδ, της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130),
ανωτ. αριθ. 1459, ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) μήνες σε
ενενήντα (90) ημέρες και το εδ. αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
3. (Αντικαθίστανται λέξεις στο πρώτο εδ. του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130),
και το εδ. διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
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ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
----------.---------1710. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Γ2δ/57494 της 1/10.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2δ/10748/27.2.2021
(Β’ 782) υπουργικής απόφασης “Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς
Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICDInternational Classification of Diseases)”» (B΄ 5720)
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις:
Α. Της παρ. 6 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη
δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της
εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη
εταιρεία- Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της
26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 194), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.
4722/2020 (Α’ 115),
B. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Γ. Της υπ’ αρ. 32/2021 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
2) Την υπ’ αρ. 5661/9.10.2014 (Πρωτ. Γραφείο Υπουργού) Σύμβαση της Άδειας
Χρήσης των ICD-10 («Authorization for Use of ICD-10 for Greek Government
Purposes») που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας.
3) Το υπ’ αρ. 83/13.9.2021 έγγραφο της Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε. με θέμα: «Εισήγηση ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. για
αλλαγές στην ταξινόμηση ICD-10 με στόχο την ενσωμάτωσή της στα πλαίσια της
πανδημίας COVID-19».
4) Την υπ’ αρ. βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των
προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ2δ/10748/27.2.2021 (782 Β’ 2021) Υπουργικής
Απόφασης με θέμα «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής
Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International
Classification of Diseases)», ώστε να ενταχθούν στο παράρτημα οι ακόλουθοι κωδικοί:
1. U07.1 COVID-19, ιός επιβεβαιωμένος
2. U07.2 COVID-19, ιός μη επιβεβαιωμένος
3. U08 Ατομικό ιστορικό νόσησης από COVID-19
4. U09 Κατάσταση μετα-covid, Σημειώσεις:
- Ο κωδικός αυτός διαχωρίζει την οξεία νόσο (η οποία περιγράφεται από τους
κωδικούς U07.1 και U07.2) από την κατάσταση μετά από την οξεία νόσο, η οποία
δύναται να περιλαμβάνει τα όψιμα αποτελέσματα ή τη μακροχρόνια πορεία της νόσου.
- Ο ουδέτερος όρος «μετα-covid» δεν περιγράφει αιτιοπαθολογική συσχέτιση και
αφήνει τα περιθώρια συσχέτισης οποιασδήποτε κατάστασης με προηγηθείσα οξεία
COVID-19.
- Ο κωδικός U09 πρέπει να συνοδεύεται από επιπλέον κωδικό, ο οποίος θα περιγράφει
την κατάσταση που συσχετίζεται με προηγηθείσα οξεία COVID-19.
5. U10 Πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο σχετιζόμενο με (οξεία) COVID19.
6. U11 Ανάγκη για εμβολιασμό κατά της COVID-19.
7. U12 Ανεπιθύμητη ενέργεια σε εμβόλιο κατά της COVID-19.
----------.---------1711. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/24941 της 2/10.12.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Λαμίας» (Β΄ 5800)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου ογδοηκοστού δεύτερου του ν. 4812/ 2021 «Κύρωση της από 24.3.2021
τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από
6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),
β) του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37),
γ) του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 ’’Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 41),
δ) του άρθρου πρώτου του ν. 4702/2020 «Κύρωση: Α) Της από 23.6.2020
τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, Β) των από 23.6.2020 Επιμέρους
Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της
Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ’’ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ’’
και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον
τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 89), συμπλήρωση του ν.
4693/2020 (Α’ 116) και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
9. Την υπό στοιχεία Α3α/οικ. 110515/14/18-12-2014 κοινή υπουργική απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» (Β’ 3444).
10. Την απόφαση μετάταξης προσωπικού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 667/2015.
11. Τις υπ΄ αρ. 31352/16-4-2021 και 79155/7-9-2020 εισηγήσεις της 5ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
12. Το υπ΄ αρ. 10/14-04-2021 (θέμα: ΕΗΔ 7ο) απόσπασμα πρακτικού του
Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
13. Τα πρακτικά των υπ’ αρ. 125/01-09-2020 (θέμα 10ο) και 12/02-06-2021 (θέμα
28ο) συνεδριάσεων του Κε.Σ.Υ.Πε.
14. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 55549/10-09-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής
προκαλείται δαπάνη από το κόστος λειτουργίας για τη λειτουργία της ειδικής μονάδας
Ακτινοθεραπείας, ύψους 200.000,00 ευρώ ετησίως, (ΑΑΜΔ ΕΠΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2442, 2474, 2441, 2444, 2443, 2445, 2447/2021, ΑΔΑ:
697Σ4690ΒΜ-ΣΔΤ, ΨΠΡΟ4690ΒΜ-5ΝΟ, 9ΧΔΦ4690ΒΜ-Τ9Ν, Ω0Δ14690ΒΜ-ΓΥΔ,
67ΒΛ4690ΒΜ-ΖΨ1, 969Χ4690ΒΜ-Ε5Π, 9ΒΚ64690ΒΜ-ΔΚ2) θα καλυφθεί από τον
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προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και μετά από τυχόν σχετική επιχορήγηση του
Υπουργείου Υγείας, ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας των επτά (7) επιπλέον κλινών
ΜΕΘ ύψους 20.112,63 ευρώ, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του νοσοκομείου και αφορά σε πάγιες λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΕ
0439, 0832, 0841, 0842, 0845). Η εν λόγω ετήσια δαπάνη θα βαρύνει και τους
προϋπολογισμούς των επόμενων ετών του Φορέα, εντός των ορίων του εκάστοτε
ισχύοντος ΜΠΔΣ. Επιπρόσθετα και αναφορικά με τις θέσεις προσωπικού, δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι
η δαπάνη που προκύπτει από την σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων κλάδου ΠΕ
Νοσηλευτικής αντισταθμίζεται από την ταυτόχρονη κατάργηση πέντε (5) θέσεων
κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία Α3α/οικ.110515/14/18-12-2014 κοινή υπουργική απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» (Β’ 3444), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με τις υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/1.11.2017 (Β’ 3884), Γ2α/οικ.53367/3108-2020 (Β’ 3674), Γ2α/79273/2020/ 26-01-2021 (Β’ 287), Γ2α/οικ. 32104/24-052021(Β’ 2227) και Γ2α/25513/27-09-2021 (Β’ 4487) αποφάσεις, τροποποιείται ως
εξής:
Άρθρο 1
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» επέρχονται οι
κάτωθι αλλαγές:
1) Στην περ. Α.ΤΟΜΕΙΣ η δυναμικότητα κλινών των Ιατρικών Τομέων
αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 178 κλινών
β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 155 κλινών
γ) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 20 κλινών
δ) Εργαστηριακός Τομέας
ε) Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Ιατρικής με δυναμικότητα 37 κλινών»
2) Στον Παθολογικό Τομέα στο πλαίσιο του Τμήματος Ογκολογικού Χημειοθεραπείας εντάσσεται, ως ειδική μονάδα, μία (1) Μονάδα Ακτινοθεραπείας και
ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος Τομέας διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«α) Παθολογικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΠΕΣ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Παθολογικό

• Δερματολογικό – Αφροδισιολογικό
• Γαστρεντερολογικό

2. Καρδιολογικό
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3. Νευρολογικό
4. Παιδιατρικό
5. Πνευμονολογικό - Φυματιολογικό
6. Νεφρολογικό

• Ειδική Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

7. Ογκολογικό - Χημειοθεραπείας

• Ειδική Μονάδα Ακτινοθεραπείας

Οι ανωτέρω λοιπές/ειδικές μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια
των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων».
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
Στην παρ. 3 «ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» συστήνονται και
καταργούνται θέσεις ως εξής:
Α) Θέσεις που συστήνονται:
- τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
Β) Θέσεις που καταργούνται:
- πέντε (5) κενές θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Ως εκ τούτου, ο αριθμός των θέσεων στους συγκεκριμένους κλάδους διαμορφώνεται
ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής
Είκοσι δύο (22) θέσεις
Από τις ανωτέρω θέσεις οι οκτώ (8) δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου
9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Εκατόν είκοσι (120) θέσεις
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
----------.----------
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1712. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146 της 10/11.12.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και
ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 5816)
Η παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 9 της υ.α.
Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/2021 «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, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00
έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β΄ 5973), κατωτ. αριθ.
1720, από την έναρξη της ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 9.
----------.---------1713. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1108876 ΕΞ 2021 της 7/13.12.2021 «Καθορισμός
διαδικασίας και κριτηρίων βράβευσης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94) για το έτος 2020» (Β΄ 5820)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 23, της παρ. 1
του άρθρου 2, των περ. ε’, ζ’ και ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της περ.
β’ της παρ. 2, της υποπερ. ββ’ της περ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου
14, των άρθρων 21 και 22, και του άρθρου 41 αυτού.
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013
(Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
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4. 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 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία
5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/ 6-12-2017 (Β’ 4284) απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1147253 ΕΞ 2020/31-12- 2020 (Β’ 5914) απόφαση
Διοικητή για την έκδοση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2020.
7. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας, για τον καθορισμό διαδικασίας ειδικής
βράβευσης και την αναγνώριση της συνεισφοράς των Οργανικών Μονάδων, στην
υλοποίηση του έργου της Αρχής, κατά το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη και τις
ιδιαίτερες συνθήκες, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.
8. 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:
Τη διαδικασία βράβευσης Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) ειδικά για το έτος 2020 με ειδικά βραβεία, σε εφαρμογή της παρ. 4
του άρθρου 23 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), λαμβάνοντας υπόψη το έκτακτο
επιχειρησιακό έργο και τις δράσεις που ανέλαβαν και υλοποίησαν συγκεκριμένες από
αυτές, υπό απρόβλεπτες και ασυνήθιστες συνθήκες, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης
των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
Άρθρο 1
Ορισμός
Οργανικές Μονάδες, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι οι Μονάδες
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς τμήματος,
Γραφείου ή Αυτοτελούς Γραφείου της Α.Α.Δ.Ε. που υφίστανται στο τέλος του έτους
αξιολόγησης, ήτοι στο τέλος του 2020.
Άρθρο 2
Σκοπός της βράβευσης
Η βράβευση με ειδικά βραβεία για το έτος 2020 αποβλέπει στην αναγνώριση της
ιδιαίτερης συνεισφοράς Οργανικών Μονάδων της Αρχής στην επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της, στην ανταπόκριση των Οργανικών Μονάδων στις έκτακτες
απαιτήσεις και ανάγκες, στην άμεση υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19, καθώς και στη δημιουργία κινήτρων για την περαιτέρω
ενίσχυση του έργου της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στο στρατηγικό της σχέδιο.

318

Άρθρο 3
Κριτήρια Αξιολόγησης ειδικών βραβείων Οργανικών Μονάδων της Αρχής
Τα κριτήρια για την απονομή των ειδικών βραβείων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
2 της υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. 159256 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/6-12-2017 (Β’ 4284) απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. είναι, ανά κατηγορία βραβείου, τα ακόλουθα:
Α) Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των
Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην
εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων
φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου λαμβάνονται
ενδεικτικά:
α) Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών
Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής.
β) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών
πλαισίων - προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της
φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%.
γ) Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων,
επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα
στο έργο της Αρχής.
δ) Η αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω
από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Αρχής.
Β) Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση
σημαντικών έργων ή στην ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εκτός
επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.
1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 25 Μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται
ενδεικτικά:
α) Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας
και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια - προθεσμίες.
β) Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ ανάθεση έργων εκτός
Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή
ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.
Γ) Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών Οργανικών Μονάδων, που
προάγουν το έργο της Αρχής.
1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 Μόρια
2. Οι πρωτοβουλίες αξιολογούνται σύμφωνα με την πρωτοτυπία της ιδέας και την
αποτελεσματικότητά της σε συνδυασμό με το πολλαπλασιαστικό όφελος που
επιφέρουν.
3. Ως πρωτοβουλίες μπορεί να εκλαμβάνονται:
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α) Η υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικής εφαρμογής (εκτός Επιχειρησιακού
Σχεδίου), η οποία μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο και
την Αρχή.
β) Οι καινοτόμες πρακτικές Οργανικής Μονάδας που οδηγούν σε σημαντική
βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με αυτή.
γ) Η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης κατόπιν μελέτης, η οποία μπορεί να οδηγεί
σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.
δ) Η υποβολή πρότασης - μελέτης, η οποία θα εισηγείται νέο πλαίσιο λειτουργίας σε
συγκεκριμένους τομείς ή μεθόδους προς βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών
(ελεγκτικών ή μη) και θα προάγει το έργο της Αρχής.
Δ) Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό
ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας.
1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 20 Μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται
ενδεικτικά:
α) Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε
εισπραχθέντα ανά ελεγκτή Οργανικής Μονάδας έσοδα από καταλογισμό φόρων,
δασμών ή τελών, κατόπιν ελέγχων).
β) Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά
σε συνοριακά (χερσαία) ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός
έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους
υπαλλήλους της Οργανικής Μονάδας.
γ) Η έγκαιρη εκπλήρωση έκτακτου, μη προγραμματισμένου έργου εντός ασφυκτικών
χρονικών ορίων, με σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
Ε) Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
1. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με: 15 Μόρια
2. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται
ενδεικτικά:
α) Η αποδεδειγμένη συμμετοχή Οργανικών Μονάδων σε δράσεις κοινωνικής
προσφοράς ή αλληλεγγύης ή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κατόπιν
πρωτοβουλίας, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύουν το
κοινωνικό πρόσωπο της Αρχής.
β) Η αποδεδειγμένη συνεισφορά Οργανικών Μονάδων σε έκτακτες και επείγουσες
δράσεις και ενέργειες, εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, που συμβάλλουν ιδιαιτέρως
στην προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου
εν γένει.
Άρθρο 4
Διαδικασία Βράβευσης
1. Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων που υπάγονται
απευθείας στον Διοικητή της Αρχής υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις ειδικής
βράβευσης, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3 της παρούσας, με αναλυτική παράθεση
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αποτελεσμάτων κατά περίπτωση, κατόπιν σχετικού εγγράφου που αποστέλλεται σε
αυτές από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.
2. Οι ανωτέρω εισηγήσεις υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
στον Διοικητή για έγκριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας βράβευσης, με έκδοση
της σχετικής απόφασης.
Άρθρο 5
Διαδικασία απονομής μη χρηματικών βραβείων
Μετά τον ορισμό των προς βράβευση Υπηρεσιών, δύναται να απονέμονται στις
διακριθείσες Οργανικές Μονάδες πιστοποιητικά βράβευσης σε ειδική τελετή.
Άρθρο 6
Διαδικασία απονομής χρηματικών βραβείων
1. Σε Οργανικές Μονάδες που βραβεύονται βάσει του άρθρου 3 της παρούσας και
διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία.
2. Σε περίπτωση απονομής χρηματικού βραβείου, σε κάθε μόριο αντιστοιχεί ένα
χρηματικό ποσό σε ευρώ, το οποίο καθορίζεται στην Απόφαση Βράβευσης των
Οργανικών Μονάδων από το Διοικητή.
3. Το ποσό του χρηματικού βραβείου κατανέμεται εντός της Οργανικής Μονάδας στο
σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.
4. Τα ειδικά βραβεία του άρθρου 3 δύνανται να απονέμονται και σε επίπεδο Τμήματος
ή Γραφείου εντός της ίδιας Οργανικής Μονάδας και όχι οριζόντια σε όλα τα
Τμήματα/Γραφεία αυτής καθώς και στο προσωπικό αυτών, ανάλογα με το έργο που
έχουν επιτελέσει, κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων Προϊσταμένων.
5. Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων πλην
του βοηθητικού προσωπικού.
6. Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό που ανήκει στους κλάδους:
επιμελητών, εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών,
τυπογράφων, φυλάκων - νυχτοφυλάκων.
7. Το χρηματικό βραβείο κάθε Οργανικής Μονάδας (συνολικό ποσό) προκύπτει από
το γινόμενο του πλήθους των υπαλλήλων της επί του αριθμού των μορίων επί του
χρηματικού ποσού ανά μόριο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους παρακάτω
κανόνες κατανομής του χρηματικού βραβείου εντός της Οργανικής Μονάδας:
Α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει της ιδιότητας του προσωπικού
και της διάκρισής του ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%), βάσει των παρ. 5 και 6.
Β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση
καθηκόντων μέσα στο έτος. Ως χρόνος ενεργού άσκησης καθηκόντων λογίζονται και
οι ημέρες απουσίας του υπαλλήλου λόγω κανονικής άδειας (άρθρο 48 και 49 ΥΚ),
ειδικών αδειών (άρθρο 50 ΥΚ), άδειας διευκόλυνσης οικογενειακών υποχρεώσεων
(παρ. 6 άρθρο 53 και 8 ΥΚ), βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως 8 ημέρες (παρ. 2
ΥΚ άρθ. 55), άδειας για συμμετοχή στην εισαγωγική εκπαίδευση και σε προγράμματα
υπηρεσιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (άρθρο 47, 58 και 59 ΥΚ) και άδειας λόγω
συνδικαλιστικής ιδιότητας.
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Γ) Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την
ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά τα
οποία ο υπάλληλος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετεί σε υπηρεσίες
εκτός Α.Α.Δ.Ε. ή στο εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης
καθηκόντων.
Δ) Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους υπαλλήλους που τελούν σε
άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 παρ. 2, 54, 56 ΥΚ ή
τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου (άρθ. 100 ΥΚ). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ως
χρόνος υπηρεσίας μέσα στο έτος λογίζεται το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ του
χρόνου ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε. και του διαστήματος απουσίας
του υπαλλήλου για λόγους που ανάγονται στις περιπτώσεις αυτές, περιοριζόμενο στο
χρόνο ενεργού άσκησης καθηκόντων στην Α.Α.Δ.Ε., (όπως αυτός υπολογίζεται βάσει
των ανωτέρω Β και Γ).
Ε) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Ειδικό Νομικό
Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), δεδομένου ότι το γραφείο αυτό συμβάλλει στην
εν γένει επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της νομικής συνδρομής των
υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., καθώς σύμφωνα με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 36 του ν.
4389/2016, χειρίζεται τις υποθέσεις της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση
της Οργανικής Μονάδας από την οποία αποσπάσθηκαν.
ΣΤ) Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν στο Συντονιστικό
Κέντρο για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (Σ.Ε.Κ.), το οποίο συστάθηκε στην
Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) με το άρθρο 6 του ν. 4410/2016, δεδομένου ότι το όργανο
αυτό συμβάλλει στην εν γένει επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε.,
λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση της Οργανικής Μονάδας από την οποία
αποσπάσθηκαν.
Ζ) Στην περίπτωση που υπάλληλος υπηρέτησε εντός του έτους που αφορά η
βράβευση σε περισσότερες από μία Οργανικές Μονάδες, για τον υπολογισμό του
χρηματικού βραβείου της Οργανικής Μονάδας και την απόδοση του χρηματικού ποσού
στους υπαλλήλους της, λαμβάνεται υπόψη η Οργανική Μονάδα στην οποία ο
υπάλληλος διάνυσε τον περισσότερο χρόνο ενεργού υπηρεσίας εντός τους έτους.
Άρθρο 7
Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της διαδικασίας και των κριτηρίων
Αξιολόγησης Οργανικών Μονάδων
Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας, ορίζεται η
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Α.Α.Δ.Ε.
Στην περίπτωση απονομής χρηματικών βραβείων, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 6 της παρούσας, αρμόδιες για την υλοποίηση είναι η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε.
----------.----------
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1714. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Φ.900/9/568018/Σ.942 της 3/13.12.2021 «Αποζημίωση του
ιατρικού προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού
και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας που εντάχθηκε στο πρόγραμμα
εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το χρονικό διάστημα από τις
22.3.2021 έως και τις 7.6.2021» (Β΄ 5821)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 91 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου,
νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακή διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 134).
2. Το άρθρο 45 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’ 297).
3. 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).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Την υπό στοιχεία Υ70/30.-10.-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
6. Την υπ΄ αρ. 102627/22.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 4396).
7. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 523/2021 εισήγηση του
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις
διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ύψους 544.884,00 € μόνο για το οικονομικό έτος 2021
(ΑΛΕ: 2120288859, 2120201899 και 2310203004 του Ε.Φ. 1011.202. 00.000.00 και
1011.204.00.000.00) η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω
Προϋπολογισμού, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την υπ’ αρ. 2/94988/02-092021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να επηρεαστούν τα ανώτερα όρια
πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντιστοίχιση βαθμών ιατρικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με το ιατρικό
προσωπικό των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την
αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251
ΓΝΑ) που εντάχθηκε στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για
το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2021 έως και τις 7.6.2021

323

1. Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ και του 251 ΓΝΑ που
εντάχθηκε στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το χρονικό
διάστημα από τις 22.3.2021 έως και τις 7.6.2021, Διευθυντής Κλινικής, Τμήματος ή
Εργαστηρίου αντιστοιχεί σε Συντονιστή Διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού του
ΝΙΜΤΣ και του 251 ΓΝΑ που εντάχθηκε στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας για το χρονικό διάστημα από τις 22.03.2021 έως και τις 7.6.2021,
η αντιστοίχιση των βαθμών του ιατρικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με το
ιατρικό προσωπικό των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθορίζεται
ως εξής:
α. Συνταγματάρχης ή αντίστοιχου βαθμού αξιωματικός και Αντισυνταγματάρχης ή
αντίστοιχου βαθμού αξιωματικός ειδικευμένος αντιστοιχεί σε Διευθυντή του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
β. Ταγματάρχης ή αντίστοιχου βαθμού αξιωματικός ειδικευμένος αντιστοιχεί σε
Επιμελητή Α΄ του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
γ. Λοχαγός ή αντίστοιχου βαθμού αξιωματικός ειδικευμένος αντιστοιχεί σε
Επιμελητή Β΄ του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
δ. Ανθυπολοχαγός ή αντίστοιχου βαθμού αξιωματικός έως Λοχαγός ή αντίστοιχου
βαθμού αξιωματικός άνευ ειδικότητας αντιστοιχούν σε Ειδικευόμενο του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1715. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Γ.Π.οικ.
75769 της 6/14.12.2021 «Ειδικότερα θέματα εφαρμογής της διαδικασίας
εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού COVID-19 από Φορείς
της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικά Ιατρεία» (Β΄ 5825)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων εικοστό ένατο έως τριακοστό δεύτερο του ν. 4839/2021 «Κύρωση
της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των
Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
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πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου
τριακοστού πρώτου αυτού,
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119),
γ) του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - Ανάπτυξη των
υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 54),
δ) 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)
και ιδίως των άρθρων 51 έως και 56 αυτού,
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’ 184),
στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ζ) του ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Υγεία» (Α’ 5318) και ιδίως του άρθρου 2 αυτού,
η) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και
οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
θ) του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94) και ιδίως της παρ. Δ.9
του άρθρου 2 ΚΕΦ. Α’ άρθρα 1, 2, 5 και ΚΕΦ Β’ άρθρα 6, 7, 8, 11 αυτού,
ι) των περ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45),
ια) 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),
ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιδ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
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ιε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιστ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ιη) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιθ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
κ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
κα) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
(Α’ 255),
κβ)του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α’ 85),
κγ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
κδ) της υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185),
κε) της υπό στοιχεία 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).
κστ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).
2. Το υπ’ αρ. 75480/3.12.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της
απόφασης αυτής ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού που αφορά σε κάλυψη οδοιπορικών, η οποία δεν μπορεί να
προσδιορισθεί, καθότι εξαρτάται από το πλήθος των μαζικών προληπτικών ιατρικών
πράξεων που θα διενεργηθούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής και η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό των ΥΠΕ, οι οποίοι θα ενισχυθούν 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.ΙΕ.Φ.
1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω
ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί - Δικαιούμενοι Φορείς
1. Η παρούσα υπουργική απόφαση έχει ως σκοπό τη ρύθμιση των όρων, των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του
κορωνοϊού COVID-19 από νομικά πρόσωπα που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα
και από δημοτικά ιατρεία.
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2. Ως «ευάλωτα πρόσωπα» για το σκοπό της παρούσας, νοούνται: α) ημεδαποί και
αλλοδαποί που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας, β) οι υπήκοοι τρίτων χωρών
ανεξαρτήτως νομιμότητας διαμονής, γ) μετακινούμενοι πληθυσμοί, δ) άτομα με
προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή απεξαρτημένα άτομα, ε) γενικότερα όλες οι
ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, στην κοινωνική
και οικονομική ζωή.
3. Δικαιούμενοι Φορείς με βάση τη διαδικασία του παρόντος, μέχρι την ολοκλήρωση
του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Δράσεων Δημόσιας Υγείας (παρ. 3, άρθρο 7
του ν. 4675/2020) είναι (α) Νομικά Πρόσωπα που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,
ήτοι Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αστικές
μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) και (β) Μονάδες παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ήτοι Δημοτικά Ιατρεία κατά
την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3235/2004 (Α’ 5318).
4. Αρμόδια για το συντονισμό της δράσης εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά
του κορωνοϊού COVID-19 από νομικά πρόσωπα που έχουν μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα και δημοτικά ιατρεία, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη Γενική Γραμματεία
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Άρθρο 2
Διαδικασία υπογραφής σύμβασης και κάλυψη δαπάνης μετακίνησης και ημερήσιας
αποζημίωσης των Νομικών Προσώπων που έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα
1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας εκδίδει πρόσκληση προς τα Νομικά
Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα οποία περιλαμβάνονται Φορείς της
Κοινωνίας των Πολιτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αστικές μη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) για την ένταξή τους στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 με σκοπό τον εμβολιασμό του
ωφελούμενου πληθυσμού με κινητές ιατρικές ομάδες ή στο ιατρείο/εγκατάστασή τους.
Οι σχετικές πράξεις διενεργούνται πάντοτε από επαγγελματίες υγείας που έχουν εκ του
νόμου τη δυνατότητα της διενέργειας τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής
επιστήμης και δεοντολογίας, υγιεινής και ασφάλειας και τον προγραμματισμό του
Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19.
Στην πρόσκληση συμπεριλαμβάνονται ο χρόνος υλοποίησης της δράσης, ο ελάχιστος
αριθμός των επαγγελματιών υγείας που απαιτούνται για τη διενέργεια των
εμβολιασμών, ο ελάχιστος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που απαιτείται προκειμένου
να διασφαλισθεί η ασφαλής φύλαξη και η μεταφορά των εμβολίων και τέλος τίθεται
ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δικαιούμενων Φορέων του παρόντος στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 η προσκόμιση αντίγραφου
βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και πιστοποιητικού ή βεβαίωσης
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νόσησης
σε ισχύ για το σύνολο των επαγγελματιών υγείας που θα διενεργήσουν τους
εμβολιασμούς, καθώς και η αναφορά σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον
καταστατικό σκοπό του Δικαιούμενου Φορέα.
Οι Δικαιούμενοι Φορείς του παρόντος υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε συνέχεια της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας,
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η οποία ελέγχει τον καταστατικό σκοπό του νομικού προσώπου και την πλήρωση των
όρων της πρόσκλησης και ακολούθως καταρτίζει λίστα με τα νομικά πρόσωπα που
προκρίνονται, ενημερώνοντας τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) σχετικά με
τους Φορείς που επιλέγονται και βρίσκονται στη χωρική τους αρμοδιότητα,
προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης.
2. Οι Δικαιούμενοι Φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος, οι οποίοι πληρούν τους
όρους της πρόσκλησης, καλούνται, έπειτα από έλεγχο των αιτήσεών τους, να
υπογράψουν, διά του νομίμου εκπροσώπου τους, σύμβαση με την οικεία Υγειονομική
Περιφέρεια (ΥΠΕ), στα γεωγραφικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, δια της
οποίας εκπροσωπείται το Υπουργείο Υγείας, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στους πληθυσμούς που ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, χωρίς άλλη αποζημίωση, πέραν της κάλυψης της
δαπάνης μετακίνησης και της καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος. Κατά την υπογραφή της σύμβασης
προσκομίζεται το καταστατικό του νομικού προσώπου με πιστοποιητικό περί
τροποποιήσεων αυτού (ή με τις σχετικές τυχόν τροποποιήσεις) από το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί της νόμιμης
εκπροσώπησης του ή πρακτικό του συλλογικού οργάνου, εκ του οποίων νομιμοποιείται
συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο για την υπογραφή της σύμβασης.
3. Στη σύμβαση που συνάπτουν με την κατά περίπτωση οικεία Υγειονομική
Περιφέρεια (ΥΠΕ), οι Δικαιούμενοι Φορείς της παρ. 1, προβλέπονται κατ’ ελάχιστο τα
ακόλουθα:
α) Στη σύμβαση αναφέρεται η διάθεση κινητών μονάδων ή ιατρείων/εγκαταστάσεων
και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
διασφαλισθεί η ασφαλής φύλαξη και η μεταφορά των εμβολίων. Επίσης, σε μορφή
πίνακα επισυναπτόμενου στο παράρτημα αυτής, αναφέρεται υποχρεωτικά το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που θα διενεργήσει τις ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με τις
ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την πρόσκληση. Στο παράρτημα της
σύμβασης επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων άσκησης επαγγέλματος σε
ισχύ, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων νόσησης για το ως άνω αναφερόμενο ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία ορίζεται ένας
εκ των επαγγελματιών υγείας ως υπεύθυνος για την ορθή υλοποίηση των
προγραμματιζόμενων εμβολιασμών. Σε περίπτωση μεταβολής του προσωπικού που
δηλώνει διαθεσιμότητα ή αναστολής ή ανάκλησης της βεβαίωσης άσκησης
επαγγέλματος αυτού, ο Δικαιούμενος Φορέας της παρ. 1 υποχρεούται να υποβάλει
συμπληρωματική όμοια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται το προσωπικό που
αποσύρεται για τον ανωτέρω λόγο από την ομάδα, καθώς και οι αντικαταστάτες του
που πρέπει να πληρούν εξίσου τις παραπάνω προϋποθέσεις.
β) Έκαστη σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με
την πορεία εξέλιξης της πανδημίας COVID-19, με έγγραφη τροποποίηση της
υφιστάμενης σύμβασης, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι που τέθηκαν με
την πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και στην παραπάνω περ. α’. O συγκεκριμένος
τόπος και το χρονικό διάστημα που προγραμματίζεται να λάβουν χώρα οι ιατρικές
πράξεις αποφασίζονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας που
συντονίζει τη δράση και τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, εφόσον
πρόκειται για εμβολιασμούς εκτός Περιφέρειας Αττικής, με παράλληλη ενημέρωση
της οικείας κατά περίπτωση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), ή τη Γενική
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Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, εφόσον
πρόκειται για εμβολιασμούς εντός Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τα ευάλωτα πρόσωπα, στα οποία αποσκοπεί η
διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων, με αναφορά σε δεδομένα, όπως, ενδεικτικά,
ο αριθμός των ωφελούμενων ατόμων από τις σχετικές δράσεις, η ηλικιακή ομάδα,
φύλο, οι ειδικές κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν (μετανάστες, πρόσφυγες,
ρομά, άστεγοι) και ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας αυτών, συγκεντρώνονται επίσης
απολογιστικά από την αρμόδια για το συντονισμό της δράσης, Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Υγείας.
4. Οι Δικαιούμενοι Φορείς του παρόντος δεν δικαιούνται και δεν αξιώνουν ουδεμία
αμοιβή, δεδομένου του εθελοντικού χαρακτήρα της συμμετοχής τους στη δράση. Η
διαδικασία αποζημίωσης των Δικαιούμενων Φορέων του παρόντος αποτυπώνεται στο
κείμενο της σύμβασης και αφορά μόνο στην κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων σε
περίπτωση μετακίνησης εκτός της Περιφέρειας Αττικής για τη διενέργεια
εμβολιασμών και επιστροφής τους. Εάν η έδρα του Δικαιούμενου Φορέα βρίσκεται
εκτός της Περιφέρειας Αττικής, καλύπτεται κάθε μετάβαση για τους σκοπούς της
παρούσης εκτός της Περιφέρειας που ανήκει και η επιστροφή στην έδρα. Η αρμόδια
Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει την
προβλεπόμενη αποζημίωση εντός διμήνου από την υποβολή των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4, μετά από έκτακτη
επιχορήγηση που θα λάβει από το Υπουργείο Υγείας. Τα οδοιπορικά έξοδα είναι
δυνατό να καλυφθούν από ιδιωτική δωρεά απευθείας στους Δικαιούμενους Φορείς του
παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται πάραυτα η Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Υγείας προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διπλή χρηματοδότηση των
οδοιπορικών εξόδων και δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παραγράφου 4 του
παρόντος.
5. Η διαδικασία αποζημίωσης των οδοιπορικών εξόδων γίνεται ως ακολούθως:
α) Δέκα (10) ημέρες πριν από την κάθε μετακίνηση, όπως καθορίζεται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην περ. β, ενημερώνεται εγγράφως η οικεία Υγειονομική
Περιφέρεια (ΥΠΕ), με την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση, για τον τόπο, τον χρόνο,
το μέσο μετακίνησης, ενδεικτικό αριθμό των ωφελούμενων ατόμων από τη σχετική
δράση, καθώς και ονοματεπωνυμικά στοιχεία και ιδιότητα των ατόμων που θα
συμμετέχουν στη μετακίνηση εκ μέρους του Δικαιούμενου Φορέα του παρόντος. Στην
ενημέρωση πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά στην έγκριση της επικείμενης
διενέργειας των εμβολιασμών, βάσει του προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο, καθώς και ότι τα οδοιπορικά δεν καλύπτονται από ιδιωτική δωρεά. Στη
συνέχεια και πάντως πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, εκδίδεται απόφαση
έγκρισης της μετακίνησης από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) για τη
συγκεκριμένη μετακίνηση κατά τόπο και χρόνο, διάρκεια, μέσο μετακίνησης και
άτομα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Με την
ολοκλήρωση της μετακίνησης υποβάλλεται από τον Δικαιούμενο Φορέα του παρόντος,
εκτός από τα προβλεπόμενα παραστατικά και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
πραγματοποίηση της μετακίνησης για τη διενέργεια των εμβολιασμών, σύμφωνα με
την ενημέρωση που προηγήθηκε της μετακίνησης, το περιεχόμενο της οποίας θα
διασταυρώνεται με τα απολογιστικά στοιχεία που προβλέπεται ότι τηρούνται στη
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.
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β) Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τα έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης και την
ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2,
ΚΕΦ.Α’ άρθρα 1, 2, 5 και ΚΕΦ Β’ άρθρα 6, 7, 8, 11 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
γ) Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων προς τους Δικαιούμενους Φορείς του
παρόντος δεν επιβαρύνεται με πάσης φύσεως κρατήσεις.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Διενέργειας Εμβολιασμού
1. Οι Δικαιούμενοι Φορείς συμμετέχουν σε ειδική εκπαίδευση που συντονίζεται από
τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Υγείας, προκειμένου να ενταχθούν στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 για τον εμβολιασμό του
πληθυσμού, σύμφωνα με τους κανόνες επιμέλειας της ιατρικής επιστήμης και το
διατιθέμενο αναλυτικό εγχειρίδιο εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της
Επιτροπής Εμβολιασμών. Ιδίως, ευθύνονται για την τήρηση των κανόνων ορθής
παραλαβής, διάθεσης και φύλαξης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και διενέργειας των εμβολιασμών. Παράλληλα τους χορηγείται ο απαραίτητος
εξοπλισμός για την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων των εμβολιασθέντων στο
ηλεκτρονικό σύστημα και την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών κατά
του κορωνοϊού COVID-19.
2. Οι Δικαιούμενοι Φορείς προμηθεύονται εγκαίρως με μέριμνα του ελληνικού
δημοσίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που αναρτάται στον ιστότοπο του
Υπουργείου Υγείας από τις δομές αποθήκευσης και φύλαξης των εμβολίων επαρκή
ποσότητα εμβολίων ενταγμένων στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19 για την υλοποίηση της παρούσας και μεριμνούν για την ασφαλή
φύλαξή τους.
3. Κατά τη διενέργεια των εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Δικαιούμενων Φορέων επιβεβαιώνει την ταυτότητα
του φυσικού προσώπου και ελέγχει τις λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις
εμβολιασμού. Ο ιατρός ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία για τη λήψη του
ιατρικού ιστορικού, την καταχώριση των αναγκαίων στοιχείων των εμβολιασθέντων
στο ηλεκτρονικό σύστημα και την ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών
κατά του κορωνοϊού COVID-19.
4. Οι Δικαιούμενοι Φορείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τους δεν φέρουν
ευθύνη για την πρόκληση τυχόν γνωστών ή άγνωστων παρενεργειών από τη διενέργεια
του εμβολίου κορωνοϊού COVID-19 στα φυσικά πρόσωπα που εμβολιάζουν στο
πλαίσιο της παρούσης, τηρούν δε απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την υφιστάμενη νομοθεσία περί φαρμακοεπαγρύπνησης. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι
υπεύθυνο για τυχόν αστικές αξιώσεις από την εμφάνιση παρενεργειών σε
εμβολιασθέντες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Συντάγματος.
5. Οι Δικαιούμενοι Φορείς και το προσωπικό τους οφείλουν να τηρούν πλήρως την
υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αυτή απορρέει από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας,
καθώς και κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Ομοίως γνωρίζουν και ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα
που εμβολιάζουν στο πλαίσιο της παρούσης ότι βάσει των κείμενων διατάξεων πολίτες
τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις εντός της
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ελληνικής επικράτειας ή εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης ή
επιστροφής δεν υπόκεινται σε εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων απομάκρυνσης κατά τη
συμμετοχή τους στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού
COVID-19.
6. Οι Δικαιούμενοι Φορείς, οφείλουν μετά το πέρας των απαιτούμενων ενεργειών
τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να διαγράφουν και να καταστρέφουν
οποιοδήποτε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.
7. Οι Δικαιούμενοι Φορείς υποχρεούνται, όπως υπόκειται σε ελέγχους από τους
αρμόδιους προς τούτο φορείς, ιδίως από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε σχέση με την
τήρηση του νόμου και των ενδεδειγμένων διαδικασιών για τη διασφάλιση της
διαφάνειας, καθώς και των κανόνων ορθής διενέργειας των εμβολιασμών κατά του
COVID-19. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων των παρ. 1, 3 και 5 του παρόντος
καταγγέλλεται η σύμβαση με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) και ο
Δικαιούμενος Φορέας αποσύρεται από τη συμμετοχή στη διενέργεια εμβολιασμών
κατά του κορωνοϊού COVID-19.
8. Οι προβλέψεις του παρόντος έχουν εφαρμογή και στις μονάδες παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ήτοι Δημοτικά Ιατρεία κατά
την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3235/2004 (Α’ 5318).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1716. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.
Δ3(α)71778 της 10/16.12.2021 «Διάθεση κινήτρου απόδοσης στο προσωπικό
Ε.Ο.Φ. στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 52 του ν. 4486/2017 (Α’ 115)» (Β΄
5934)
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 52 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητες Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 115).
2. Του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής
Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής
Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 3) και ιδίως τα άρθρα 1, 2, 3, 10, 11, 12.
3. Της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1965/1991 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των
κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 146).
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4. 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 το άρθρο
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).
6. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α’ 155).
9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
Β. Την από 15-11-2021 και υπ’ αρ. 109206 απόφαση - πρόταση του Προέδρου του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Υγείας
με το από 15-11- 2021 και υπ’ αρ. 109207 έγγραφό του (υπ’ αρ. Υπουργείου Υγείας
71778/16-11-2021 και 71667/16-11-2021).
Γ. Την υπ’ αρ. 0-60/2η/23-2-2021 απόφαση Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. για την υπέρβαση από τον
Ε.Ο.Φ, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του οικονομικού
έτους 2020, του στόχου του θετικού ετήσιου (δημοσιονομικού) αποτελέσματος κατά
το ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (19.033.000,00),
κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
τριακοσίων εβδομήντα δύο και εξήντα τεσσάρων λεπτών (4.553.372,64€) ευρώ.
Δ. Την υπ’ αρ. 0-257/9η/09-11-2021 απόφαση Δ.Σ./ Ε.Ο.Φ για τη χορήγηση κινήτρου
απόδοσης του άρθρου 52 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) στο μισθοδοτούμενο από τον
Ε.Ο.Φ προσωπικό κατά το έτος 2021 κατά την υπ’ αρ. 0-191/8η/19-10-2021 απόφαση
Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. για την καταβολή για το έτος 2021 ως κινήτρου απόδοσης του άρθρου 52
του ν. 4486/2017 (Α’ 115) του συνολικού ποσού των επτακοσίων χιλιάδων
(700.000,00) ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της υπέρβασης του στόχου του θετικού
ετήσιου αποτελέσματος του προηγούμενου έτους 2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 060/2η/23-2-2021 απόφαση Δ.Σ./Ε.Ο.Φ.
Ε. Την υπ’ αρ. 107393/11-11-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικού Ε.Ο.Φ., ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την χορήγηση κινήτρου
απόδοσης στο προσωπικό Ε.Ο.Φ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 52 του
ν. 4486/2017 (Α’ 115), θα ανέλθει στο ποσόν των επτακοσίων χιλιάδων (700.000)
ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0269 «Λοιπές πρόσθετες παροχές», για την καταβολή
της οποίας θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2021, κατόπιν σχετικής τροποποίησής του και έγκρισής του, άμεσης δέσμευσης της
αντίστοιχης πίστωσης, εντός των ορίων του εκτελούμενου Μ.Π.Δ.Σ.
ΣΤ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το
οικονομικό έτος 2021 που ανέρχεται στο ποσό των (700.000,00€) κατ’ ανώτατο όριο,
και το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικώς διανεμόμενο ποσό στους δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), πλέον των αναλογουσών
εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του
Ε.Ο.Φ.
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Ζ. Το υπό στοιχεία Β2.α./οικ. 72870/19-11-2021 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Υγείας σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη
ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €), η οποία θα καλυφτεί από πιστώσεις
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
(Κ.Α.Ε. 0269), κατόπιν σχετικής τροποποίησής του, εντός των ορίων του
εκτελούμενου Μ.Π.Δ.Σ.. Παράλληλα, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Η. Το γεγονός ότι:
Ο Ε.Ο.Φ. δυνάμει του θεσμοθετημένου σκοπού του για την προάσπιση και την
προαγωγή υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, ασκεί πληθώρα αρμοδιοτήτων δημοσίου
συμφέροντος, και ιδίως:
α) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει και ανακαλεί τις άδειες κυκλοφορίας
φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον ενωσιακό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο και
ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας σε όλη τη νόμιμη αλυσίδα διακίνησης του
φαρμάκου, από το στάδιο της παραγωγής έως και τη διάθεση του φαρμάκου στον
ασθενή - καταναλωτή.
β) Χορηγεί τις άδειες δυνατότητες παραγωγής φαρμάκων, καθώς και τις άδειες
χονδρικής πώλησης φαρμάκων.
γ) Ενεργεί προληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις οπουδήποτε
παράγεται, φυλάσσεται, αποθηκεύεται και διατίθεται φάρμακο.
δ) Ασκεί εποπτεία επί όλων των προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ, κατ’ άρθρο 2 του
ν. 1316/1983, όπως ισχύει, και εποπτεύει ως αρμόδια εθνική αρχή για κάθε επιμέρους
κατηγορία προϊόντων υγείας (ενδεικτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλλυντικά,
συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λπ.) τις σχετικές αγορές.
ε) Χορηγεί άδειες κυκλοφορίας προκειμένου για βιοκτόνα προϊόντα και εποπτεύει τη
σχετική αγορά.
στ) Χορηγεί τις άδειες δυνατότητας παραγωγής και τις ειδικές εγκρίσεις κυκλοφορίας
τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
ζ) Εφαρμόζει σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης, παρακολούθησης ανεπιθύμητων
ενεργειών τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υλικοεπαγρύπνησης και
καλλυντικοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
η) Ενεργεί εργαστηριακούς ελέγχους επί προϊόντων αρμοδιότητάς του, στα πλαίσια
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
θ) Αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στα πλαίσια εφαρμογής της παρ. 6
του άρθρου 29 του ν. 1316/1983.
ι) Είναι η αρμόδια αρχή για κάθε ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού
536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της
Οδηγίας 2001/20/ΕΚ» (με την επιφύλαξη των ζητημάτων που εμπίπτουν στην καθ’
ύλην αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας).
ια) Προτείνει τη θέσπιση διατάξεων εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας προς το
ενωσιακό δίκαιο, που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας του.
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ιβ) Μετέχει δια των αρμοδίων οργάνων του σε όλες τις συναφείς με το αντικείμενό
του ομάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιγ) Στα πλαίσια εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου περί
τιμολόγησης φαρμάκων γνωμοδοτεί διά της υποβολής σχετικών προτάσεων προς τα
καθ’ ύλην αρμόδια αποφασιστικά όργανα της διοίκησης.
ιδ) Μετέχει στις απαιτούμενες διαδικασίες και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού και
την εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφαλείας των φαρμάκων.
ιε) Διαθέτει την ταινία γνησιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 1316/1983.
ιστ) Τηρεί στοιχεία φαρμακοκατανάλωσης και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την
επάρκεια της αγοράς σε φάρμακα.
Για την αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω και λοιπών αρμοδιοτήτων του και με
πρωταρχικό μέλημα την προάσπιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, οι διοικητικοί
μηχανισμοί του Ε.Ο.Φ. τελούν σε διαρκή ετοιμότητα.
Ουσιώδης προϋπόθεση για την επιστημονικά και διοικητικά άρτια, αποτελεσματική
και επίκαιρη άσκηση του ανωτέρω έργου, ενόψει των συχνών επειγουσών και
εκτάκτων αναγκών προστασίας δημόσιας υγείας που ανακύπτουν, συνιστά η
στελέχωσή του Ε.Ο.Φ. με το αναγκαίο, κατ’ αριθμό, προσωπικό που να διαθέτει υψηλή
επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς αρμοδιότητάς του.
Οι Υπηρεσίες του Ε.Ο.Φ, απαρχής της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ασκούν
ενεργό, ουσιαστικό και επίκαιρο ρόλο, ενόψει των θεσμικών αρμοδιοτήτων τους, στον
τομέα των εμβολίων και των φαρμάκων έναντι της συγκεκριμένης νόσου, καθώς και
της εποπτείας της αγορά των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και των Βιοκτόνων
προϊόντων που προορίζονται για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της
νόσου COVID-19 και των συνεχών μεταλλάξεών της και λαμβάνουν άμεσα τα
αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της
δημόσιας υγείας εν τω μέσω πανδημικών συνθηκών και λειτουργίας της οικονομικής
και κοινωνικής ζωής της χώρας υπό καθεστώς επιδημιολογικής επιτήρησης,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός του ύψους του ποσού που διατίθεται στο
προσωπικό του Ε.Ο.Φ. για το έτος 2021 ως κίνητρο απόδοσης, δυνάμει των διατάξεων
του άρθρου 52 του ν. 4486/2017, των δικαιούχων, του τρόπου κατανομής και
καταβολής του.
Άρθρο 2
Στο προσωπικό του Ε.Ο.Φ. διατίθεται για το έτος 2021, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι
διατάξεις των άρθρων 3 και 4, κίνητρο απόδοσης που ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο
ποσό των (700.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον εργοδότη.
Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο από την κατανομή του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους
του άρθρου 3, θα διατεθεί με νεότερη απόφαση.
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Άρθρο 3
Από το προσωπικό του Ε.Ο.Φ. δικαιούχοι του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 52 του
ν. 4486/2017 (Α’ 115) ορίζονται οι απασχολούμενοι ενεργά στον Ε.Ο.Φ κατά το έτος
2021 που μισθοδοτούνται από τον Ε.Ο.Φ. για το έτος 2021, και μόνο για τους μήνες
ενεργούς υπηρεσίας τους κατά το ανωτέρω έτος. Χρονικό διάστημα πραγματικής
υπηρεσίας άνω των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Δεν δικαιούνται κινήτρου απόδοσης, όσοι από το προσωπικό Ε.Ο.Φ και για τους
μήνες που:
1) Δεν δικαιούνται μισθού, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 43 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 17 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191).
2) Τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών.
3) Τίθενται σε διαθεσιμότητα ή αργία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-105
του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύουν.
4) Αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων
ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της
Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Γενικών
Γραμματέων.
5) Διατίθενται για την γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών της
Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των
Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6) Μετατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 67
και 68 του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν ή άλλες ειδικές διατάξεις για την μετάθεση ή
απόσπαση του προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
7) Τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε άδεια για επιμορφωτικούς ή
επιστημονικούς λόγους.
8) Τελούν σε κανονική άδεια μεταξύ των αδειών των άρθρων 52 και 53 του
ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
9) Τελούν σε άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1
και 3 του άρθρου 52 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
10) Όσοι υπάλληλοι τελούν σε άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 9 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007,
όπως ισχύει.
11) Τελούν σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 54, 55 και 56 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
που απασχολούνται ενεργά στον Ε.Ο.Φ. το έτος 2021 και μισθοδοτούνται από τον
Ε.Ο.Φ. για το ανωτέρω έτος.
Άρθρο 4
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1. Σε κάθε δικαιούχο του άρθρου 3 διατίθεται μηνιαίως το ποσό των διακοσίων
σαράντα ευρώ (240,00€), προσαυξανόμενο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο
δικαιούχος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο εδάφιο. Το τελικό ποσό που
καταβάλλεται στο δικαιούχο προκύπτει μετά από πολλαπλασιασμό του ποσού των
διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€) με τον συντελεστή που ορίζει η παρ. 2 για την
κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος και ο οποίος (συντελεστής) είναι ανάλογος
και αντιστοιχεί στην ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του μέσου όρου των αποδοχών που
αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια κάθε επιμέρους κατηγορίας, όπως αυτά
ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 156) και του μέσου όρου των
αποδοχών που αντιστοιχούν στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΥΕ του ίδιου
ως άνω νόμου. Το ποσό που προκύπτει συμψηφίζεται με το ποσό της μηνιαίας
προσωπικής διαφοράς που τυχόν καταβάλλεται στο δικαιούχο.
2. Οι συντελεστές υπολογισμού της παρ. 1 είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ΑΡΘ.10 ν. 1316/1983, όπως ισχύει
μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 1965/1991)
Συντελεστής: 1,60
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Συντελεστής: 1,50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Συντελεστής: 1,20
Κατηγορία Υ.Ε. (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)
Συντελεστής: 1,00
3. Το συνολικά διατιθέμενο ποσό του άρθρου 2, διανεμόμενο κατ’ άρθρο 4,
υπολογίζεται σε μηνιαία βάση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 καθόσον αποτελεί
μηνιαία πρόσθετη παροχή και δύναται να καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά και μόνο
για τους μήνες κατά τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1717. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. Γ2α/44296 της 8/16.12.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής» (Β΄ 5944)
----------.----------
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1718. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 160943ΕΞ2021 της
15/16.12.2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες της
17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 5946)
Βλ. και την υ.α. 167987 ΕΞ 2021/2021 «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού
επιχορήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου
2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(Β΄ 6325), κατωτ. αριθ. 1755.
----------.---------1719. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78350 της 16/17.12.2021 «Προϋποθέσεις
εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 5951)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
745/2022 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 25), δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου και από
την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. ιδίου άρθρου εβδόμου.
----------.---------1720. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.78616 της 17/18.12.2021 «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, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου
2022 και ώρα 06:00» (Β΄ 5973)
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.
80417/2021 «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, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη
Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β΄ 6214), κατωτ. αριθ. 1738,
δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 9 αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με
την παρ. 1 ιδίου άρθρου 9.
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1721. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 358625 της 13/20.12.2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση
της υπ’ αρ. 61672/ 7.10.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
“Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης
Ο.Α.Σ.Α. (Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μέσω υπογραφής
σύμβασης εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου στον
συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με
δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.”
(Β’ 4454)» (Β΄ 5981)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4568/2018 « Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών
μεταφορών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 178), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 38 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί
υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 30),
β) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),
ε) του ν. 2175/1993 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή
Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 211),
στ) του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην
περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (Α’ 283),
ζ) του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών
συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),
η) του ν. 3429/2005 «Δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμοί ΔΕΚΟ» (Α’ 314) και
ιδίως τα άρθρα 7 και 19,
θ) του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων
μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 268),
ι) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α’ 87),
ια) του ν. 1214/1981 «Περί επιβολής κυρώσεων εις τους διακινούμενους διά
χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημόσιας χρήσεως άνευ καταβολής κομίστρου και
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 286),
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ιβ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης,
μετονομασία
Υπουργείων
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α’ 208),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 68/2021 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
ιδ) της υπ’αρ. 317/22-09-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383) και
ιε) της υπ’ αρ. 61672/7.10.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α.
(Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μέσω υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης
του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου στον συγκοινωνιακό φορέα με την
επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του
συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» (Β’ 4454).
2. Την υπό στοιχεία 684 ΠΡ-Δ.Σ./7-10-2020 εισήγηση του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την
έγκριση δρομολογίων τακτικών επιβατικών μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής
(περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.).
3. Την υπ’ αρ. 108/2020 «Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού
χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.», μεταξύ των Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. και ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., με εκ τρίτου συμβαλλόμενη την Ο.ΣΥ. Α.Ε. και τις
υπομισθώτριες ΚΤΕΛ Α.Ε. Κορινθίας, Εύβοιας και Επαρχίας Θηβών.
4. Την υπό στοιχεία 662 ΠΡ-Δ.Σ./29-10-2021 εισήγηση του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., για τη
συμπλήρωση της υπ’ αρ. 108/2020 Σύμβασης περί «ανάθεσης εκτέλεσης αστικών και
ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Έκδοση υπουργικής απόφασης».
5. Την υπ’ αρ. 344456/02-12-2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση δημοσιονομικών
επιπτώσεων του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Το γεγονός ότι από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε και
Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής Α.Ε., προκαλείται δαπάνη, μέχρι ποσού πέντε εκατομμυρίων
εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.600.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για το
έτος 2022, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022, του
Ο.Α.Σ.Α., μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τον
Ο.Α.Σ.Α., και η οποία έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οικονομικού έτους 2022, Ε.Φ. 1039-2030000000 «Γενική Γραμματεία Μεταφορών» και Α.Λ.Ε. 2310802897 «Επιχορήγηση σε
λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία,
λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά», αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα, αστικά και ειδικά τοπικού
χαρακτήρα δρομολόγια τακτικών αστικών οδικών μεταφορών στην Περιφέρεια
Αττικής (περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α.), που προτάθηκαν από τον Ο.Α.Σ.Α., στα οποία
περιλαμβάνονται τα δρομολόγια της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης που είχαν εγκριθεί
δια της υπ’ αρ. 61672/7.10.2020 (Β’ 4455) απόφασης και βελτιστοποιήθηκαν με βάση
τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του ΟΑΣΑ, δια των πρόσθετων δρομολογίων που,
δια της υπό στοιχεία 662 ΠΡ - Δ.Σ. εισήγησης του ΟΑΣΑ, προτείνονται και ανέρχονται
σε ετήσια (12μηνη) περίοδο, σε 1.313.648,10 οχηματοχιλιόμετρα, με σκοπό την
περαιτέρω βελτίωση των ανατεθέντων υπηρεσιών από τον ΟΑΣΑ στις ΚΤΕΛ Α.Ε. διά
της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης, δια της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης
εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου από τον συγκοινωνιακό φορέα
ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου
στα υπεραστικά ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε., Ν. Εύβοιας Α.Ε. και Επαρχίας Θηβών Α.Ε.,
όπως αυτά παρατίθενται στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί:
(Ακολουθεί Πίνακας)
Αναθέτουμε στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. να υπογράψει την συμπληρωματική σύμβαση
εκτέλεσης του καθοριζόμενου, δια της παρούσας απόφασης, συγκοινωνιακού έργου,
με τον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., ο οποίος έχει
δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα υπεραστικά ΚΤΕΛ Ν.
Κορινθίας Α.Ε., Ν. Εύβοιας Α.Ε. και Επαρχίας Θηβών Α.Ε.. Στη σύμβαση θα
καθορίζονται οι όροι, η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόμιστρο, οι κυρώσεις και κάθε άλλο
θέμα σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση του ανωτέρω συγκοινωνιακού έργου. Η
συμπληρωματική σύμβαση θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο
ΚΗΜΔΗΣ και θα λήγει την ημερομηνία λήξης της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης
(6.10.2022).
Οι λεωφορειακές γραμμές, οι διαδρομές, ο αριθμός των δρομολογίων και των
οχηματοχιλιομέτρων, δύνανται να τροποποιηθούν αναλόγως του σχεδιασμού και των
λειτουργικών αναγκών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., χωρίς αύξηση των εγκεκριμένων
πιστώσεων της υπ’ αρ. 61672/7.10.2020 (Β’ 4454) υπουργικής απόφασης και της
παρούσας συμπληρωματικής υπουργικής απόφασης.
2. Για την επίλυση των θεμάτων που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση της υπ’ αρ.
108/2020 σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης, τις
διαδικασίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού, προβλέπουμε τα εξής:
α. Οι προβλεπόμενες δαπάνες στην παρ. 5 του προοιμίου της υπ’ αρ. 61672/7.10.2020
απόφασης, κατατίθενται στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού
2.010.918,18 ευρώ εκάστη, πλέον νομίμου ΦΠΑ, ως εξής: αα) από την έναρξη ισχύος
της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης και έως 31.12.2021, στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα
και ββ) από 1.1.2022 και έως τη λήξη της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης, στο πρώτο
δεκαήμερο κάθε τριμήνου και ισούνται αθροιστικά με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες
των τριών μηνών του κάθε τριμήνου.
β. Εντός δέκα (10) ημερών απ’ την ισχύ της παρούσας απόφασης, κατατίθενται στον
Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και τα επιπλέον ποσά των ως άνω οριζόμενων μηνιαίων καταβολών απ’
την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ. 61672/2020 απόφασης (Β’ 4454), που δεν έχουν
καταβληθεί στο σύνολό τους, όπως ορίζεται στην περ. α της παρούσας.
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γ. Οι τριμηνιαίες εκκαθαρίσεις από την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ. 108/2020
σύμβασης και έως τη λήξη αυτής και της προς υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης,
γίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στις συμβάσεις
αυτές.
δ. Τυχόν απόκλιση δαπάνης οποιασδήποτε τρίμηνης εκκαθαριστικής περιόδου, απ’
την έναρξη ισχύος της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης, συμψηφίζεται με την εκκαθάριση
της επόμενης τρίμηνης εκκαθαριστικής περιόδου.
3. Μετά τη λήξη της υπ’ αρ. 108/2020 σύμβασης και της προς υπογραφή
τροποποιητικής - συμπληρωματικής σύμβασης και την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων τριμηνιαίων εκκαθαρίσεων, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο το
ποσό των πιστώσεων της υπ’ αρ. 61672/7.10.2020 (Β’ 4454) και της παρούσας
υπουργικής απόφασης, που τυχόν υπερβαίνει τις προς τις ΚΤΕΛ Α.Ε. καταβαλλόμενες
αποζημιώσεις.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1722. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ.
359881 της 10/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών
δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και
αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του
ν. 4412/2016» (Β΄ 5983)
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση. Λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄
133).
3. Του ν. 4727/2020 «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΄/2010).
4. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄
151).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
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8. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 155).
9. Την υπ’ αρ. 309/16-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέως Υποδομών
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 772).
10. Της υπ’ αρ. 2585/01-07-2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της
εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και την παρ. 2
και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)» (Β’ 3089).
11. Της τροποποίησης της υπ’ αρ. 2585/2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της
εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2
και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) (Β’ 3089)» (Β΄ 1297).
Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016: «Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση)
για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο: ΔΤν = Τ χ (Αν/ Αο1) χ (1-s),
όπου είναι Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης, ΔΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής
στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν, Αο: τιμή που προκύπτει, αφού συμπληρωθεί με
βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή Τ άρθρο ανάλυσης
τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους, όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση,
σύμφωνα με την παρ. 8, Αν: τιμή που προκύπτει, όπως παραπάνω με τις βασικές τιμές
της αναθεωρητικής περιόδου ν, s ή σ: σταθερός συντελεστής, που αντιπροσωπεύει το
μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών, μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος
έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν
μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής
περιόδου.».
2. Την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016: «Ο σταθερός συντελεστής «σ» στον
τύπο της αναθεώρησης της παρ. 6 ορίζεται από τη σχέση: σ = σ1 + 0,01 ν, όπου σ1
είναι συντελεστής, που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για
καθεμία από τις κατηγορίες των δημόσιων έργων και ανέρχεται σε σ1=0,12 για όλες
τις κατηγορίες έργων και «ν» είναι ακέραιος αριθμός ίσος με τη μονάδα για την πρώτη
αναθεωρητική περίοδο, που υπολογίζεται αναθεώρηση για τη συγκεκριμένη σε κάθε
περίπτωση εργολαβία και που αυξάνεται κατά μία μονάδα για καθεμιά από τις
επόμενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριμένης εργολαβίας. Ο ν παύει να
αυξάνει, όταν το «σ» γίνει 0,20. Ο συντελεστής σ1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».
3. Την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, «Κατ’ εξαίρεση από το δ’ τρίμηνο
του 2012 και εντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώρησης της παρ. 6
ορίζεται από τη σχέση s (ή σ) = 1. Η διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δημοπράτησης τους, εκτός από τις
συμβάσεις με χρόνο δημοπράτησης πριν το γ’ τρίμηνο του 2012, για τις οποίες η
αναθεώρηση των τιμών υπολογίζεται από το δ’ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν με τους
ισχύοντες για το γ’ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και με ελάχιστη τιμή
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εφαρμογής αυτών ίση με τη μονάδα (1).Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, μπορεί να ορίζονται συντελεστές αναθεώρησης, αν διαπιστωθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μεγάλη απόκλιση από τις
τιμές του τριμήνου δημοπράτησης».
4. Το άρθρο 84 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) όπου αναφέρεται η ίδρυση του
«Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής
Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ)», το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική διαδικτυακή
πλατφόρμα υποστήριξης του ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ (Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών
Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών), το οποίο αποτελεί
σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν
μέσω του διαδικτύου τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των
τεχνικών έργων. Το ΗΣΠΚΣΠΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες, συμβατές με
τεχνολογία ΒΙΜ, διαδικτυακές εφαρμογές: Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα
Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών
Προδιαγραφών».
5. Το από 05-11-2021 μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Γενικού Διευθυντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γεν. Γραμ. Υποδομών του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ. με το οποίο
εξέφρασε τις απόψεις του αναφορικά με την αναγκαιότητα ενεργοποίησης
συντελεστών αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τα εν εξελίξει έργα των Υπηρεσιών
αρμοδιότητας του και με το οποίο διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση στις τιμές
συγκεκριμένων υλικών κατασκευής σε σχέση με τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης.
6. Το υπ’ αρ. 305774/02-11-2021 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών
Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γεν. Γραμ. Υποδομών του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ με
το οποίο εξέφρασε τις απόψεις του αναφορικά με την αναγκαιότητα ενεργοποίησης
συντελεστών αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τα εν εξελίξει έργα των Υπηρεσιών
αρμοδιότητας του και με το οποίο διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση στις τιμές
συγκεκριμένων υλικών κατασκευής σε σχέση με τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης.
7. Την υπό στοιχεία Γ19/2021 (περ. γ (γγ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011)
σύμφωνη Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Και επειδή:
1. Λόγω των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (Covid 19)
γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στον τομέα της εκτέλεσης των έργων, κρίνεται
σκόπιμη η διορθωτική παρέμβαση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση μεγάλων
αποκλίσεων στις τιμές των υλικών κατασκευής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 23
του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
2. Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος προσδιορισμού
κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων που θα περιλαμβάνει
Παρατηρητήριο Τιμών, Σύστημα Αναλύσεων Τιμών και Προσδιορισμού Κόστους και
Σύστημα Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών. Η υλοποίηση και λειτουργία του
ΗΣΠΚΣΠΤΕ και της εφαρμογής του Παρατηρητηρίου Τιμών θα βοηθούσε προς αυτήν
την κατεύθυνση. Μέχρι όμως τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος
Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), είναι
επιτακτική και άμεση η ανάγκη, για λόγους υποβοήθησης του κλάδου των κατασκευών
και ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων, ρύθμισης της αναθεώρησης στο
πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων.
3. Σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 72 του ν. 4782/ 2021 «Για τα έργα εσωτερικού
αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών ημών υλικών, εργατικών και
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μισθωμάτων μηχανημάτων από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων
(Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.)» (Α΄ 36), αποφασίζουμε:
α) τον καθορισμό των κατωτέρω συντελεστών αναθεώρησης σύμφωνα με την παρ. 23
του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
β) την αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153
του ν. 4412/2016, σε σ1=0,07.
(Ακολουθούν Πίνακες)
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.----------

1723. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 134888 της 10/20.12.2021 «Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών
της Δράσης υπό στοιχεία 1.δε.1 “Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών
επιχειρήσεων της ΠΔΕ” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την οποία έχει
οριστεί ως Ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις κρατικών
ενισχύσεων του ΕΠ "Δυτική Ελλάδα 2014-2020" ο Ενδιάμεσος Φορέας
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας
(ΕΦΕΠΑΕ)» (Β΄ 6026)
----------.----------1724. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 134885 της 10/20.12.2021 «Καθορισμός αποζημίωσης των Αξιολογητών
της Δράσης 3.a.2.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ Επιχειρήσεων
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρεσιών” της πρόσκλησης υπ’ αρ. 2859/15.9.2020 με
κωδικό ΚΕ_ΠΕΛ-04 του Ε.Π. "Πελοπόννησος 2014- 2020" για την οποία έχει
οριστεί ως Ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) για πράξεις κρατικών
ενισχύσεων του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 ο Ενδιάμεσος Φορέας
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας
(ΕΦΕΠΑΕ)» (Β΄ 6026)
----------.---------
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1725. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 138848 της 20/20.12.2021 «Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
135915/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Υλοποίηση
Προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.”, (Β΄4880)» (Β΄ 6050)
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121.
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’192).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).
9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄
4805).
10. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
11. Την υπ’ αρ. 135532/27-12-2019 και με ΑΔΑ: ΨΟΑ846ΜΤΛΡ-ΦΔΤ απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της Ένταξης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224 του έργου
«Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη δημιουργία
χρηματοδοτικών εργαλείων» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22400000, Προϋπολογισμός:
τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (300.000.000,00).
12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη
των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τη δεκαετή
οικονομική κρίση και τις συνέπειες της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και
των μέτρων για την ανάσχεσή της.
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13. Την υπ’ αρ. 123078/12.11.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη επιπλέον της
προβλεφθείσας στην τροποποιούμενη υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινή
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Οι παρ. 1.2 και 1.3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 135915/ 30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56707/3.6.2020 (Β΄ 2143)
όμοια απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:
«1.2 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας παρέχεται μέσω της δημιουργίας
χρηματοδοτικών εργαλείων μόχλευσης κεφαλαίων, όπως, ενδεικτικά, χρηματοδοτικά
εργαλεία παροχής εγγυήσεων σε capped και uncapped χαρτοφυλάκια δανείων,
χρηματοδοτικά εργαλεία συγχρηματοδοτούμενων δανείων, με επιδότηση ή μη
επιτοκίου, παροχή ποσού επιχορήγησης συνδεδεμένου με την επιτυχή έκβαση του
στόχου του χρηματοδοτικού εργαλείου, τηρουμένων των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων.
1.3 Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας,
η αύξηση της απασχόλησης, η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την
πραγματοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων, η ανάπτυξη εξειδικευμένης
τεχνογνωσίας, η δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας
στη διαμόρφωση μιας εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας. Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, που διατηρούν
εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά το χρόνο παροχής της στήριξης,
δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας και παρουσιάζουν
αναπτυξιακή δυναμική σε συνάφεια με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.
135915/30.12.2019 απόφαση.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1726. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 138825 της 20/20.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
135912/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Υλοποίηση
Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.”, (Β΄4880)» (Β΄ 6050)
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Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του άρθρου
δεύτερου.
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.
4622/2019 (Α΄ 133).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α’192).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).
9. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού “Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη” (Β΄
4805).
10. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β΄ 1867) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
11. Την υπ’ αρ. 135533/27-12-2019 και με ΑΔΑ: Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της Ένταξης
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου
«Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» (Κωδικός
έργου:2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).
12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη
των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τη δεκαετή
οικονομική κρίση και τις συνέπειες της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και
των μέτρων για την ανάσχεσή της.
13. Την υπ’ αρ. 123037/12.11.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη επιπλέον της
προβλεφθείσας στην τροποποιούμενη υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινή
υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Οι παρ. 1.2 και 1.3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 135912/ 30.12.2019 (Β΄ 4880) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 56706/3.6.2020 (Β΄ 2143),
57281/4.6.2020 (Β΄ 2187) και 81858/21.7.2021 (Β΄3267) όμοιες αποφάσεις,
αντικαθίστανται ως εξής:
«1.2 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας παρέχεται μέσω της δημιουργίας και
συμμετοχής σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και τη δημιουργία
χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως, ενδεικτικά, χρηματοδοτικά εργαλεία παροχής
εγγυήσεων σε capped και uncapped χαρτοφυλάκια δανείων, leasing, factoring,
χρηματοδοτικά εργαλεία συγχρηματοδοτούμενων δανείων, με επιδότηση ή μη
επιτοκίου, παροχή ποσού επιχορήγησης συνδεδεμένου με την επιτυχή έκβαση του
στόχου του χρηματοδοτικού εργαλείου, τηρουμένων των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων.
1.3 Ο ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη των επιχειρήσεων στις
οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τη δεκαετή οικονομική κρίση και την
πανδημία. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της
ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομικής ανάπτυξης των
επιχειρήσεων, μέσω της ταχείας και ορθολογικής χρηματοδότησης των κεφαλαιακών
αναγκών τους».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ.
135912/30.12.2019 απόφαση.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
----------.---------1727. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 142/366828 της 17/20.12.2021 «Ανάθεση
στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), της υλοποίησης
του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των
παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2019» (Β΄ 6051)
----------.---------1728. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1255 της 17/20.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.
1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
“Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου” (Β’ 3579)»
(Β΄ 6053)
Για άλλες τροποποιήσεις και παρατάσεις επιμέρους προθεσμιών της ιδίας άνω
τροποποιούμενης απ., βλ. σχόλιο κάτω από τον τίτλο της απ. Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 1052/2020 (Β΄ 1072), ανωτ. αριθ. 98.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί παροχής πληροφοριών
από τρίτους,
β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους
Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου
14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία 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).
2. Την υπ’ αρ.1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020
(Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α. 1050/2021 (Β’ 956), Α.1158/2021 (Β’ 2974) και
Α.1170/2021 (Β’ 3548) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της
«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στις
περιπτώσεις υπεκμισθώσεων.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μετά την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 3579) προστίθενται νέες περ. ε’ και στ ως
εξής: «ε. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο 2020 μέχρι και Ιούλιο 2021, οι εκμισθωτές
ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας, των οποίων τα ακίνητα έχουν
υπεκμισθωθεί, δύνανται να υποβάλλουν αρχική ή τροποποιητική ”Δήλωση Covid”
ή/και τροποποιητική ”Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας» από την 21η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 10η Ιανουαρίου 2022”».
στ. Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2020 - Ιουλίου 2021, και
προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Α.1228/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4582) οι υπεκμισθωτές
ακινήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας που έχουν ήδη υποβάλει «Δήλωση
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Covid» δύνανται να υποβάλουν τροποποιητική «Δήλωση Covid» από την 11η
Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 21η Ιανουαρίου 2022, διαγράφοντας τα ποσά που
συμπλήρωσαν στα πεδία «Αρχικό Μίσθωμα» και «Μειωμένο Μίσθωμα», ώστε ειδικά
για την περίπτωση αυτή να θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί «Δήλωση Covid»,
προκειμένου οι εκμισθωτές αυτών να λάβουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) ωφέλεια».
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
----------.---------1729. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ.
137404
της
15/22.12.2021
«Πληρωμές
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
2021 πέραν του ορίου, για δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα REACT EU το 2022» (Β΄ 6063)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 46 του ν. 4872/2021 «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση ρύθμιση
ειδικότερων ζητημάτων περί απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις
(Α΄ 247).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
4. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν
από του οικονομικού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας
προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων
της Ανασυγκροτήσεως» (Α΄ 266).
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. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
(Α΄ 192).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 62/2020
Υφυπουργών».

(Α΄ 155)

«Διορισμός
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9. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
10. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
11. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2021, όπως ψηφίστηκε από την Βουλή
των Ελλήνων.
12. Το άρθρο 65 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης
οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την
ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 63), με το οποίο
αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021
κατά 1.250.000.000 ευρώ.
13. Το άρθρο 5 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου
πυρκαγιών» (Α΄ 138) και β) της από 13.8.2021 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του
φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 156), με το οποίο αυξήθηκαν περεταίρω οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 κατά 350.000.000 ευρώ.
14. Την υπ’ αρ. 5229/4.10.2021 τροποποίηση της απόφασης Ένταξης της πράξης
«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων
υλών» με κωδικό ΟΠΣ 5114205 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
15. Την υπ’ αρ. 5230/4.10.2021 τροποποίηση της απόφασης Ένταξης της πράξης
«Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών
επιχειρήσεων φιλοξενίας με κωδικό ΟΠΣ 5129467 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
16. Την υπ’ αρ. 24101/25.02.2021 υπουργική απόφαση «Πρόσκληση για τον β’
κύκλο επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID19, (Β’ 757).
17. Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας της νόσου COVID19 που συνεχίζεται και για
την ανακούφιση των πολιτών από τις επιπτώσεις της, το ΥΠΑΝΕΠ σχεδίασε και
υλοποίησε, επιβαρύνοντας το συνολικό όριο του συγχρηματοδοτούμενου Π.Δ.Ε το
2021, δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT EU.
18. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2021 στο σκέλος των συνολικών δαπανών.
19. Την υπ’ αρ. 136109-14-12-2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της ΓΔΟΥ,
σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ύψους 335.810.933 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του οικονομικού έτους
2022, αποφασίζουμε:
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Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021, όπως εμφανίζονται
στον ακόλουθο πίνακα, οι οποίες αφορούν σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT EU, εκτελούνται πέραν των ορίων του
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021.

Ενάριθμο ΠΔΕ

2021ΣΕ11910007

2021ΣΕ11910017

2021ΣΕ02720000

Τίτλος έργου

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ COVID 19

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό πληρωμών και
ισόποσες εισπράξεις που
θα λογιστικοποιηθούν το
2022

203.000.000,00

99.999.999,80

32.810.933

335.810.933

Οι πληρωμές αυτές διενεργούνται εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, θα
βαρύνουν πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, πέραν του ορίου
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του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε και η λογιστικοποίησή τους θα
πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Ομοίως η εμφάνιση σε ΑΛΕ των
ισόποσων εσόδων του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εντός του οικονομικού
έτους 2022 με αντίστοιχη εγγραφή πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν. 4270/2014.
----------.---------1730. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Δ.15/Δ’/105596 της 21/22.12.2021
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω
αναστολής συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει
ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή
πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού
Covid - 19 και στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων» (Β΄ 6076)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α’ 76).
2. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
3. Τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α’ 104).
4. Τα άρθρα 32 και 37 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).
5. Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876,
(ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
πρώτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
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6. Το άρθρο 19 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).
7. 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), και το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα
ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. 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.
10. Τον ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209).
11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
15. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 155).
17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
18. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου»
(Β’ 4443).
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19. Την υπό στοιχεία οικ.23102/477/12.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων- Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 47167/1181/16.11.2020 (Β’ 5051) των ίδιων
Υπουργών.
20. Την υπό στοιχεία οικ.28700/1559/31.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο
υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των
μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων» (Β’ 3765).
21. Το υπ’ αρ. 72639/28.9.2021 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).
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη
δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς αναφέρεται σε διατάξεις διαδικαστικού
χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων
εργασίας
Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων, βάσει του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), των άρθρων δέκατου, ενδέκατου και δωδέκατου
της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), του άρθρου 37 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104), του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), του άρθρου 19 του
ν. 4722/2020 (Α’ 177), του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) και του άρθρου 41
του ν. 4778/2021 (Α’ 26), σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η
επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται
σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid - 19, ορίζεται
ως εξής:
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ που καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης εργασίας
προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που
υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθολογικές περιόδους.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο, καθώς και για την αναλογία Δώρων
Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, υποβάλλεται ΑΠΔ, όπως προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις.
3. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ
περιτροπής απασχόληση:
α. για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων
εργασίας τους, καθώς και για την αναλογία των Δώρων Εορτών Πάσχα και
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Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης,
καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης.
β. για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και για την
αναλογία των Δώρων Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ της ίδιας
μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή
μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν
τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ γίνεται με βάση τα ισχύοντα πακέτα
κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι
αυτή που δηλώνεται στην οικεία ΑΠΔ.
4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς
ή εξ ελευθεριότητας, σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), τα ποσά των αποδοχών αυτών που
καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις - εργοδότες, καταχωρίζονται στην ΑΠΔ
με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.
5. Σε περίπτωση που εντός της ίδιας μισθολογικής περιόδου οι επιχειρήσεις εργοδότες διακόπτουν την αναστολή σύμβασης εργασίας εργαζομένου, ο εργαζόμενος
παρέχει εργασία και στη συνέχεια εκ νέου θέτουν τον εργαζόμενο σε αναστολή
σύμβασης εργασίας, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες
επιχειρήσεις - εργοδότες για το διάστημα παροχής εργασίας, καταχωρίζονται στην
ΑΠΔ με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.
6. Tο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στις αποδοχές που
καταχωρίζονται στις ΑΠΔ βάσει της παρ. 3β του παρόντος άρθρου καλύπτεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
7. α. Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία
επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της
παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται
από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης
εργασίας προσδιορίζονται μέσω των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών που
υποβάλλονται για τις αντίστοιχες μισθολογικές περιόδους σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε μισθολογική
περίοδο, καθώς και για την αναλογία των Δώρων Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων.
β. Ι. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων
εργασίας τους, καθώς και για την αναλογία των Δώρων Εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης,
καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής
τους απασχόλησης.
ΙΙ. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καθώς και για την
αναλογία των Δώρων Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό
διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, καταχωρίζονται στην αναλυτική
κατάσταση εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του
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ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση τις
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως αυτά θα
καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας.
Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών
γίνεται με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων.
Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι
αυτή που δηλώνεται στην οικεία αναλυτική κατάσταση εισφορών.
γ. Τα αναφερόμενα στις παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή
και στους φορείς της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
οικείες καταστατικές τους διατάξεις.
δ. Από τον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτεται το σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών σύμφωνα με
την περ. β. ΙΙ της παρούσας παραγράφου.
8. α. Για τον e-ΕΦΚΑ, κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της
οικείας μισθολογικής περιόδου υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στις παρ. 3, 4 και
5 της παρούσας και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
β. Για τους φορείς της παρ. 7, κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των
εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου, που
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Οι ανωτέρω φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών
καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
9. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται
με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών
και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται
και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής
εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
β. Για τους φορείς της παρ. 7 που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την υπαγωγή
στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν σχετική
υπεύθυνη δήλωση στους ανωτέρω φορείς.
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους
φορείς της παρ. 7 διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του
e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και με
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συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προηγούμενων μηνών και ιστορικά στοιχεία
λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων
απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται με τις οποίες βαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους
ανωτέρω φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Τυχόν υποβληθείσες ΑΠΔ και αναλυτικές καταστάσεις εισφορών που αφορούν
σε μισθολογικές περιόδους για τις οποίες η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί βάσει
του παρόντος τροποποιούνται ώστε να απεικονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους.
Τυχόν ποσά ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου,
που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση - εργοδότη, και αφορούν στις ανωτέρω
μισθολογικές περιόδους, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και στους
φορείς της παρ. 7 και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων
μισθολογικών περιόδων.
11. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις εργοδότες δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), των άρθρων δέκατου, ενδέκατου και
δωδέκατου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), του άρθρου
37 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), του άρθρου
19 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) και του
άρθρου 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης στο Ελληνικό
Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο
τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
12. Οι υπό στοιχεία οικ.ΓΔ2/16764/106/30.4.2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας
για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας»
(Β’ 1805) και οικ.22964/1285/6.8.2020 «Προσδιορισμός της διαδικασίας για την
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας»
(Β’ 3371) καταργούνται.
Άρθρο 2
Διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζόμενων με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης βάσει του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)
1. Παρατείνεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους εποχικά εργαζόμενους
με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, βάσει του άρθρου 32 του ν. 4690/2020
(Α’ 104), που έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα
τεσσάρων ευρώ (€534) και για το μήνα Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
ν. 4745/2020 (Α’ 214) και την υπό στοιχεία οικ.23102/477/12.06.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
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σημαντικά»
(Β’ 2268),
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
47167/1181/16.11.2020 (Β’ 5051) απόφαση των ίδιων Υπουργών.

υπ’ αρ.

οικ.

2. (Προστίθενται παρ. 5 και 6 στο τέλος του άρθρου 3 της υ.α.
οικ.28700/1559/31.8.2020 (Β΄ 3765) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανωτ. αριθ. 677)
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
----------.----------
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