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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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1747. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1703/376333 της 28/29.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’  αρ. 

1356/339464/ 30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, “Ανάθεση στον 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 2018” (Β΄ 4916), όπως αυτή τροποποιήθηκε - 

συμπληρώθηκε από τις υπ’ αρ. 635/96229/03.04.2020 (Β΄ 1361) και 

222/360782/24.12.2020 (Β΄ 5837) όμοιες αποφάσεις» (Β΄ 6296) ........................... 131 

1748. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1706/376343 της 28/29.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1355/339455/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης “Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της 

υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 

παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 

θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι) κατά τη χρονική 

περίοδο Ιανουάριος  - Δεκέμβριος 2018” (Β΄ 4917), όπως τροποποιήθηκε από την 

υπ’ αρ. 223/360783/24.12.2020 (Β’ 5837) όμοια απόφαση» (Β΄ 6296) .................. 134 

1749. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 108115 της 28/29.12.2021 «Έκτακτα και 

επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της 

Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021» (Β΄ 6297)136 

1750. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Γ2α/οικ.79732 της 20/30.12.2021 «Ανακατανομή 

κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο 

Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ”» (B΄ 6310) ......................................................................... 137 

1751. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ2α/24578 της 23/30.12.2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού 

του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”» (Β΄ 6314) ..... 137 

1752. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

141610 της 24/30.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προγραμματικής 

περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 6316) ............................................................................ 139 

1753. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

142052 της 27/30.12.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (Β΄ 6319) ...... 142 

1754. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
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ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. ΓΠ.οικ. 81185 της 27/30.12.2021 

«Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β΄ 6324) ........................... 145 

1755. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 167987 ΕΞ 2021 της 

30/30.12.2021 «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) ................... 148 

1756. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82927 της 30/30.12.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 

30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

6:00” (Β’ 6290)» (Β΄ 6329) ....................................................................................... 149 

1757. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Αριθμ. Γ.Π.οικ. 80610 της 23/30.12.2021 «Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος 

“Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19” κατ’ εφαρμογή της παρ.  3 του 

άρθρου δέκατου ένατου της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με 

τον ν. 4690/2020 (Α’  104)» (Β΄ 6352) ..................................................................... 149 

1758. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ. 

81486 της 29/30.12.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας για 

την κάλυψη δαπανών προμήθειας rapid test, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 6353) .......................................... 158 

1759. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 108740 της 30/31.12.2021 «Ανοικτό 

πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 

ετών – “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ”» (Β΄ 6355) ............................................................... 159 

1760. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμ. 109084 της 30/31.12.2-021 «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)» (Β΄ 6355) ............................................................. 170 

1761. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

141746 της 27/31.12.2021 «Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία”» (Β΄ 6358) ........................................................................................... 173 

1762. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 09412 της 31/31.12.2021 «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β΄ 6368) ............................................................. 175 
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1763. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 109435 της 31/31.12.2021 «Όροι και 

προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της 

τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β΄ 6371) .................. 182 

1764. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. οικ 614 

της 31/31.12.2021 «Προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 

6374) .......................................................................................................................... 187 

1765. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1275 της 31/31.12.2022 «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 

καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021» (Β΄ 6375) ............................................ 187 

1766. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

142618 της 28/31.12.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (Β΄ 

6392) .......................................................................................................................... 210 

1767. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

142053 της 27/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» 

(Β΄ 6410) .................................................................................................................... 210 

1768. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

143252 της 30/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 

6445) .......................................................................................................................... 210 

1769. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

139284 της 20/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 6538)

 .................................................................................................................................... 210 

1770. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

140608 της 22/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (B΄ 6558)

 .................................................................................................................................... 210 

1771. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

139939 της 21/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 

6574) .......................................................................................................................... 211 

1772. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. 197/3 της 21/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021 

(Β΄ 2411) απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - 

Υποβολή στοιχείων» (Β΄ 6585) ................................................................................ 211 
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1773. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 15512 της 24/31.12.2021 «Ανώτατο όριο αμοιβής ιδιωτών ιατρών 

που επισκέπτονται ασθενείς κρατούμενους στις φυλακές, στα Σωφρονιστικά και 

Θεραπευτικά Καταστήματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Β΄ 6709)212 

1774. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Γ2α/53540 της 20/31.12.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών “ΕΛΠΙΣ”» (Β΄ 6746) .......................................................... 216 

1775. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 657 της 

4/4.1.2022 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 98491/09-09-2021 (Β’ 4181) απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών 

πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2) ........................... 218 
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1731. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ2α/69345/20 της 9/22.12.2021 «Τροποποίηση-συμπλήρωση του Οργανισμού 

του Γενικού Νοσοκομείου ΔΡΑΜΑΣ» (Β΄ 6150) 

 

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

 

1732. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2814.3/91928/2021 της 16/22.12.2021 «Θέσπιση μέτρου στήριξης των 

Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (O.Λ.Α.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ν.Α.Ν.Π.) βάσει του τμήματος 3.1 του προσωρινού 

πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (Β΄ 6156)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. α. Το άρθρο 75 του ν. 4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών 

δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 

Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και 

την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 108).  

β. Το άρθρο 7 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» (A΄ 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).  

γ. Το άρθρο 7 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 

από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76).  

δ. Τα κείμενα του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 [C(2020) 

1863], και των τροποποιήσεων του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, C(2020) 3156 

της 8ης Μαΐου 2020, της C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020 και C(2020) 7127 της 13ης 

Οκτωβρίου 2020, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, προσωρινό 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z__YMNVA5yzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWVm9A8Mtwl0bRgbhEfvaZJ8YESvJrRjy9p_okYhvdz4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z__YMNVA5ywfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteHce-_XGXsXhDTIbI-LSAMiiAp5k-_m-BmJ3D0ZHcaY
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τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (ενοποιημένο κείμενο) και 

ειδικότερα το τμήμα 3.1 αυτού.  

ε. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

ιδίως το στοιχείο β΄της παρ. 3 του άρθρου αυτού.  

στ. Το άρθρο τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α΄ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84) η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

ζ. Το άρθρο δεύτερου 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 ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

η. Τα άρθρα εξηκοστό έκτο και εξηκοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορονοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

θ. Το άρθρο 90 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 

σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).  

ι. Το άρθρο 16 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 186).  

ια. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή 

του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και 

σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 

επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 

06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 944), όπως τροποποιήθηκε από τις υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.23450/7.4.2020 (Β΄ 1209) και Δ1α/ΓΠ.οικ.25779/17.4.2020 

(Β΄ 1480) κοινές υπουργικές αποφάσεις.  

ιβ. Το άρθρο 2 σημείο 18 και του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187 της 26.6.2014).  

ιγ. Το άρθρο 21 έως 27 του Μέρους Τρίτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
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Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 145).  

ιδ. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α΄ 26).  

ιε. Το άρθρο 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).  

ιστ. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

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

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

2. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία 

του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας - (ΠΣΣΕΗΣ) 

(Β΄ 2417).  

3. Την υπ’ αρ. 2/53674/12.4.2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ / Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

4. Την υπ’ αρ. 2/63794/20.4.2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ / Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

5. Την υπ’ αρ. 2/65792/19.5.2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ / Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

6. Την υπ’ αρ. 2811.23/8713/2.7.2021 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 10, Α/Α 46660 Βιβλίου 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ), την υπ’ αρ. 

2811.23/14927/4.10.2021 ανακλητική απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο 

Δεσμεύσεων Α/Α 11, Α/Α 5890 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) και την υπ’ αρ. 2811.23/15265/13.10.2021 ανακλητική απόφαση 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 12, Α/Α 6395 Βιβλίου Εγκρίσεων 

και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ).  

7. Την ανάγκη κάλυψης της απώλειας των εσόδων των O.Λ.Α.Ε. εποπτείας Υ.Ν.Α.Ν.Π. 

καθώς και των δαπανών που προκλήθηκαν από την εφαρμογή των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, κατά το οικ. έτος 2020, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων 1(β) και 1(γ) του προοιμίου της παρούσας απόφασης.  

8. Το γεγονός ότι οι παρούσες επιχορηγήσεις πρέπει να χορηγηθούν στους Ο.Λ. Α.Ε. έως 

31.12.2021.  

9. Την υπ’ αρ. 73/8.7.2021 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων.  

10. Την υπό στοιχεία C(2021)9524/13-12-2021 σχετική εγκριτική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό ύψους 3.601.430,36 €, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

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) 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 ΙΙI της παρούσας το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2. Ενιαία επιχείρηση: νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, 

ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των 

εταίρων άλλης επιχείρησης,  

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση 

βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της 

τελευταίας,  

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει 

συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως 

άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου 

ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.  

3. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που 

ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.  

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους 

πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 

τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.  

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατ. Ευρώ.  

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.  
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Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι του 

Κανονισμού, θεωρούνται μεγάλες.  

 

Άρθρο 2 

Σκοπός της επιχορήγησης - Δικαιούχοι 

1. Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης 

επιχορήγησης των O.Λ.Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, 

Πατρών, Ελευσίνας και Ραφήνας, εποπτείας του Υ.Ν.Α.Ν.Π. για την κάλυψη της απώλειας 

των εσόδων που προκλήθηκε από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19 από την εφαρμογή των διατάξεων (ζ) έως (ια) του προοιμίου της 

παρούσας απόφασης, καθώς και των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον ίδιο λόγο, 

κατά το οικ. έτος 2020. Οι ενισχύσεις αυτές θα χορηγηθούν σύμφωνα με το τμήμα 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε..  

2. Η απώλεια των εσόδων των Ο.Λ.Α.Ε. οφείλεται στη μείωση των πάσης φύσεως 

ανταποδοτικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής / πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και 

ελλιμενισμού των πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων, και επαγγελματικών αλιευτικών 

σκαφών, στη μείωση τελών εισιτηρίων επιβατών, στη μείωση μισθώματος 

επαγγελματικών μισθώσεων, στην απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος 

παραχώρησης χρήσης χώρου χερσαίας εντός ζώνης λιμένα, στην επέκταση της χρήσης 

χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, στη 

μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα.  

Επιπροσθέτως οι Ο.Λ.Α.Ε. πραγματοποίησαν με ίδιους πόρους δαπάνες για τη λήψη 

μέτρων προστασίας από την πανδημία κορονοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υπαγωγής στο μέτρο 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 1 (β) του προοιμίου της παρούσας, είναι δυνατή η 

ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό των κατά τα οριζόμενα στην περ. (β) της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

(ΦΓΚ), των οποίων μειώνεται σημαντικά η ρευστότητα λόγω περιορισμού των εσόδων 

τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού (COVID -19) και για τον περιορισμό της 

διασποράς του. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του 1 (γ) του προοιμίου της 

παρούσας απόφασης από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών και ειδικότερα του ειδικού φορέα 1023 711 0000000 «Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες» ΑΛΕ «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» αντιμετωπίζονται οι δαπάνες των 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.  

2. Στο πλαίσιο αυτό οι κάτωθι Ο.Λ. Α.Ε. υπέβαλλαν στο ΥΝΑΝΠ, κατόπιν 

γνωστοποίησης του θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με τα (β) και (γ) της παρ. 1 των 
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προοιμιακών διατάξεων της παρούσας, σχετικά αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την επιχορήγησής τους από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ, πλην των Ο.Λ. Α.Ε. 

Ηγουμενίτσας, Εύβοιας και Λαυρίου που δεν υπέβαλλαν αίτημα:  

 

Ο.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 

Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 

Ο.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

Ο.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 

Ο.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 

Ο.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 

Ο.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 

 

3. Τα ανωτέρω αιτήματα κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησής από την ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ 

υπεβλήθησαν στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου 

Οικονομικών και με τις υπ’ αρ. (3) έως (5) Αποφάσεις του προοιμίου οι σχετικές πιστώσεις 

ενεγράφησαν στο τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του ΥΝΑΝΠ.  

4. Βασικοί παράγοντες για την υποβολή και αξιολόγηση των ανωτέρω αιτημάτων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, ήταν τα εξής:  

α) ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός εκάστου Ο.Λ.Α.Ε. ως προς το σκέλος των εσόδων 

έτους 2020, σε σύγκριση με την εκτέλεση του, ήτοι τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2020,  

β) οι δαπάνες που πραγματοποίησε ο Ο.Λ.Α.Ε για την αντιμετώπιση της πανδημίας,  

γ) η υποεκτέλεση στο σκέλος των λειτουργικών εξόδων του.  

5. Στο μέτρο θα υπαχθούν ανωτέρω αναφερόμενοι Ο.Λ.Α.Ε. πληρουμένων των 

προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 5 της παρούσας. Προς το σκοπό αυτό οι δικαιούχες 

επιχειρήσεις προσκομίζουν στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 4 τα δικαιολογητικά των 

Παραρτημάτων I και II εντός πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία θα αξιολογήσει την πλήρωση των προϋποθέσεων 

των άρθρων 4 και 5 της παρούσας.  

 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις χορήγησης της άμεσης επιχορήγησης 

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άμεσης επιχορήγησης στους δικαιούχους του άρθρου 

2, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:  
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α) να μην έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί 

ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και  

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1, να μην 

ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, 

και  

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1, 

ακόμα και αν ήταν προβληματικές την 31.12.2019 κατά τη στιγμή χορήγηση της 

ενίσχυσης:  

ββα) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία 

αφερεγγυότητας και  

βββ) 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 σύμφωνα 

με τον ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.  

Προς το σκοπό αυτό οι δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Οικονομικής Πληροφόρησης του ΥΝΑΝΠ τα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων I και ΙI, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3.  

 

Άρθρο 5 

Έλεγχος σώρευσης 

1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει οι Ο.Λ.Α.Ε. σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού 

Πλαισίου, συνυπολογιζόμενης της χορηγούμενης δυνάμει της παρούσας ενίσχυσης, 

ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1, και δεν δύναται 

να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ. 

Σε περίπτωση υπέρβασης το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται αναλόγως. Ο έλεγχος της 

σώρευσης διενεργείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής 

Πληροφόρησης του ΥΝΑΝΠ με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει ο κάθε 

Ο.Λ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3, ώστε να μην οδηγεί σε 

υπέρβαση του κατά περίπτωση ανωτέρω ορίου.  

2. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

 

Άρθρο 6 

Υποχρέωση διαφάνειας και άλλες υποχρεώσεις 

1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της 

παρούσας αναρτώνται από την Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) 
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του ΥΝΑΝΠ, στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award Module” 

(ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 

88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4152/2013 (Α΄ 107).  

2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της 

ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.  

3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία 

τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης 

της ενίσχυσης.  

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή 

άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση 

του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή 

του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη 

διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία.  

5. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης έχει τη γενική 

εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των 

υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον 

δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων ενισχύσεων, από τα 

οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για 

την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η ΑΜΚΕ του ΥΝΑΝΠ μεριμνά 

για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο 

ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων 

εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 88 και 89 του 

Προσωρινού Πλαισίου.  

 

Άρθρο 7 

Απόφαση επιχορήγησης των δικαιούχων 

1. Μετά την έγκριση από την Ε.Ε. του παρόντος μέτρου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των 

προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 5, με απόφαση του ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του 1(α) του προοιμίου της παρούσας, και κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, χορηγείται ενίσχυση με μορφή άμεσης 

επιχορήγησης των δικαιούχων του άρθρου 2, το ύψος της οποίας με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 5, ισούται με το ποσό των 3.601.430,36 €, το οποίο προκύπτει από 

την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 4 του άρθρου 3. Στην απόφαση αυτή θα 

καθορισθούν όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία της καταβολής της επιχορήγησης.  

2. Για την έκδοση της απόφασης του παρόντος άρθρου, πληρούνται οι δημοσιονομικές 

προϋποθέσεις, ήτοι η ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του 

ΥΝΑΝΠ έτους 2021 (οι υπ΄αριθμ. 3 έως και 5 αποφάσεις του προοιμίου της παρούσας 

απόφασης) καθώς και η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (το υπ’ αρ. 6 στοιχείο 

του προοιμίου της παρούσας απόφασης).  
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3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους μέχρι 31.12.2021 ή έως την 

ημερομηνία λήξης του Προσωρινού Πλαισίου, όπως αυτή τυχόν παραταθεί μετά την θέση 

της παρούσας σε ισχύ.  

4. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο 

πρόγραμμα Διαύγεια.  

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης του μέτρου από 

την Ε.Ε. κατόπιν κοινοποίησης κατ’ αρ. 108 πρ. 3 ΣΛΕΕ. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

1733. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4875 της 23/23.12.2021 «Πρότυποι Τουριστικοί 

Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης 

Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της 

τουριστικής ανάπτυξης» (Α΄ 250) 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Άρθρο 26 

Σκοπός 

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μιας σειράς πρακτικών 

ζητημάτων στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων διαφόρων ειδών (τουριστικών 

λιμένων, τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, τουριστικών γραφείων και 

τουριστικών καταλυμάτων), καθώς επίσης και των τουριστικών επαγγελμάτων (ξεναγών). 

Αποσκοπούν, επίσης, στη ρύθμιση σειράς οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του 

Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (παρατάσεις 

προθεσμιών σε τρέχοντα προγράμματα, μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, 

στεγαστικές ανάγκες). Τέλος, αποσκοπούν και στη ρύθμιση θεμάτων επισκεψιμότητας και 

προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά επιχειρήσεων, θεμάτων προβολής της 

χώρας και την επίλυση ζητημάτων που έχουν προκληθεί από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubwXrl8Hm3UzMgyzBL3ov4gPfN3IZyvCebe95rnu6Ubd
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Άρθρο 27 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις που αφορούν:  

α) Στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικών επιχειρήσεων οδικών 

μεταφορών, τουριστικών γραφείων),  

β) σε τουριστικά επαγγέλματα (ξεναγοί),  

γ) σε τουριστικές εγκαταστάσεις (τουριστικοί λιμένες, τουριστικά καταλύματα, σύνθετα 

καταλύματα, μικτά καταλύματα μικρής κλίμακας),  

δ) σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και του 

εποπτευόμενου από αυτό Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (παρατάσεις προθεσμιών σε 

τρέχοντα προγράμματα, μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού, στεγαστικές ανάγκες),  

ε) σε θέματα επισκεψιμότητας και προσβασιμότητας τουριστών/επισκεπτών σε σειρά 

επιχειρήσεων (ζυθοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία) και στην πρόνοια για έκδοση και 

απονομή σχετικού σήματος,  

στ) σε ζητήματα τουριστικής προβολής της Χώρας και  

ζ) σε επιμέρους θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, τα οποία προκύπτουν 

από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

 

Άρθρο 58 

Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020 

(Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στην παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991:  

α) τροποποιείται το πρώτο εδ., ώστε η εφαρμογή της διάταξης να μην εξαρτάται από τις 

προϋποθέσεις των γενικών διατάξεων περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

χωρίς τον όρο παρακράτησης,  

β) καταργούνται τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδ., και η παρ. 2 διαμορφώνεται εκ νέου στο 

σύνολό της)  

 

Άρθρο 59 

Αιτήματα πληρωμής παρόχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» που εδρεύουν 

σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας - 

Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4690/2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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(Προστίθεται τρίτο εδ. στο άρθρο 83 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339, και το 

άρθρο διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Άρθρο 60 

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 

(Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στην παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), 

ανωτ. αριθ. 1214: 

α) τροποποιείται το δεύτερο εδ. ώστε καταληκτική ημερομηνία διάρκειας των μισθώσεων 

να είναι η 31η.3.2022, 

β) 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,  

γ) τροποποιείται το πέμπτο εδ. ώστε συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί, κατόπιν 

προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων προς 

μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19, και οι οποίες έχουν 

παραταθεί έως και την 31η.12.2021 να δύνανται να παραταθούν εκ νέου, από τη λήξη τους 

έως και την 31η.3.2022, και η παρ. 1 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 61 

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών 

επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών - 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου 

στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 62 

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών 

επιχειρήσεων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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(Προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού πρώτου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται 

εκ νέου στο σύνολό της) 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 71 

Παράταση συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών 

λιμένων 

1. Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ή των συμβάσεων μίσθωσης 

τουριστικών λιμένων της περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί 

των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία 

της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του 

παραχωρησιούχου ή του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον παραχωρούντα ή τον εκμισθωτή, 

εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις: α) υπεύθυνη δήλωση 

του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή του τουριστικού λιμένα, με την οποία δηλώνεται ότι 

ο τουριστικός λιμένας ήταν σε λειτουργία την 31η.3.2020, και β) μη ύπαρξη 

ληξιπρόθεσμων οφειλών από το συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα ή μίσθωμα, κατά 

την ημερομηνία υποβολής της ως άνω δήλωσης. Η μονομερής δήλωση του 

παραχωρησιούχου ή του μισθωτή υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Τουρισμού, στις περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης/εκμετάλλευσης 

τουριστικού λιμένα, ή προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., στις περιπτώσεις 

εκμίσθωσης τουριστικού λιμένα, ή προς τη διοίκηση του παραχωρούντος/εκμισθούντος 

φορέα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών 

από τη δημοσίευση του παρόντος.  

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, η αναπροσαρμογή του ανταλλάγματος ή του μισθώματος 

για κάθε έτος παράτασης και μέχρι τη λήξη αυτής ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις 

εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή δεν δύναται να ξεπεράσει 

το τέσσερα τοις εκατό (4%). Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού, η ελάχιστη 

αναπροσαρμογή ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%). Τα ανωτέρω ισχύουν, εφόσον στη 

σύμβαση παραχώρησης ή μίσθωσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαμόρφωσης 

του ανταλλάγματος ή του μισθώματος σε περίπτωση παράτασης της συμβατικής διάρκειάς 

της για οποιονδήποτε λόγο. Η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των προηγούμενων 

εδαφίων τελεί υπό την επιφύλαξη των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.  

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 

4413/2016 (Α’ 148), περί της τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά τη 

διάρκειά τους, εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης της 

χρήσης/εκμετάλλευσης ή τις συμβάσεις μίσθωσης της παρ. 1, στις οποίες παραχωρών ή 

εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμοί τοπικής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου.  

 

Άρθρο 72 

Οικονομική αποζημίωση ξενοδοχείων μισθωμένων για περιπτώσεις κορωνοϊού 

COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 135 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), ανωτ. αριθ. 

394 και κάτω από το άρθρο 286 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ανωτ. αριθ. 854) 

 

Άρθρο 73 

Μετακινήσεις υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου 

Τουρισμού εκτός έδρας για διενέργεια ελέγχων - Τροποποίηση του άρθρου 10 της 

υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 

Στο άρθρο 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί 

των εξόδων διανυκτέρευσης, προστίθεται παρ. 1α ως εξής:  

«1α. Για το χρονικό διάστημα έως και την 31η Μαρτίου 2022 τα χιλιομετρικά όρια για 

την αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται για τις μετακινήσεις 

των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού 

που διενεργούν ή συμμετέχουν σε ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 

του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης της υπ’ αρ. 16632/16.4.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’ 1632), περί των 

ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι 

τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-

19, και καθ’ όλη τη διάρκεια υποχρέωσης εφαρμογής της από τις τουριστικές επιχειρήσεις.  

Για τους ως άνω μετακινουμένους, η διανυκτέρευση εκτός έδρας επιτρέπεται όταν η 

απόσταση από την έδρα τους είναι μεγαλύτερη:  

α) Από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με ιδιωτικής χρήσης ή 

υπηρεσιακό όχημα, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης κατά την οποία η 

μετακίνηση περιλαμβάνει ενδιάμεσους διαδοχικούς προορισμούς για εκτέλεση 

υπηρεσιακού έργου, οπότε η εν λόγω απόσταση υπολογίζεται αθροιστικά, ως σύνολο των 

επιμέρους αποστάσεων των ενδιάμεσων διαδοχικών προορισμών,  

β) από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, εφόσον κινούνται με συγκοινωνιακό μέσο και  

γ) από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα». 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYIy9uuYpqo2VuefDBgX4bIFU-4xYp9kgFPw06XHuFNL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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Άρθρο 76 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις. 

 

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

 

1734. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876 της 23/23.12.2021 «Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της 

δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 251) 

 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 1  Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το εθνικό πρόγραμμα 

εμβολιασμών  

Άρθρο 2  Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών - Προσθήκη 

παρ. 4 στο άρθρο 52Α του ν. 4764/2020  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 3  Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών και 

της δυνατότητας άμεσης πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 4  Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 

βοηθητικού προσωπικού  

Άρθρο 5  Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού  

Άρθρο 6  Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τροποποίηση 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020  

Άρθρο 7  Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση 

της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
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νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από 

πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»  

Άρθρο 8  Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 

οικογενειακών ιατρών  

Άρθρο 9  Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς 

ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19  

Άρθρο 10  Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού  

Άρθρο 11  Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 12  Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού 

για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID -19  

Άρθρο 13  Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.  

Άρθρο 14  Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση 

προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.  

Άρθρο 15  Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες 

Ειδικών Λοιμώξεων  

Άρθρο 16  Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους  

Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 4375/2016  

Άρθρο 18  Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη 

αναγκών εστίασης και σίτισης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 19  Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 20  Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) 

κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες 

Δυνάμεις  
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Άρθρο 21  Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων 

(rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό 

Μητρώο Ασθενών COVID -19  

Άρθρο 22  Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid 

test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 

του ν. 4796/2021  

Άρθρο 23  Παράταση της ρύθμισης περί επιπλέον σημείων διάθεσης 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό 

COVID-19 με κρατική μέριμνα  

Άρθρο 24  Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από 

θεράποντες ιατρούς  

Άρθρο 25  Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς 

ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό  

Άρθρο 26  Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν 

διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών  

Άρθρο 27  Παράταση της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την 

καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 28  Παράταση της δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων  

Άρθρο 29  Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν 

αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την 

έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου 

πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021  

Άρθρο 30  Παράταση της επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων 

ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης τού προς 

επίταξη εξοπλισμού  

Άρθρο 31 Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών 

ασθενών  

Άρθρο 32 Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης 

ασθενών  

Άρθρο 33  Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 34 Παράταση της διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και 

έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών 

δημόσιας υγείας  

Άρθρο 35 Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δωρεών  

Άρθρο 36 Παράταση δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, 

λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού  
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Άρθρο 37  Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας  

Άρθρο 38  Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων - Τροποποίηση του 

άρθρου ογδοηκοστού δεύτερου του ν. 4812/2021  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 39  Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας  

Άρθρο 40  Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών - Προϋποθέσεις απόκτησης 

νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης - Τροποποίηση των παρ. 1, 11, 

12, 13 και 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020  

Άρθρο 41  Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων  - Συντονιστές 

εκπαίδευσης  - Απονομή τίτλου ειδικότητας - Τροποποίηση του άρθρου 59 

του ν. 4690/2020  

Άρθρο 42  Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.) - Τροποποίηση της παρ. 5 

του άρθρου 10 του ν. 4675/2020  

Άρθρο 43  Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής - Τροποποίηση των άρθρων 19, 21 και 24 του ν. 3305/2005  

Άρθρο 44  Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής - Τροποποίηση του 

άρθρου 25 του ν. 4549/2018 περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής 

(clawback) ειδικά για τα έτη 2020 και 2021  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 45 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα 

κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες 

περιοχές από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης 

Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη - Προσθήκη παρ. 7 Ε στην παρ. 7 του 

άρθρου 3 του ν. 4223/2013  

Άρθρο 46  Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες - 

Τροποποίηση της περ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και της 

παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020  

Άρθρο 47  Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά 

πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 300 του ν. 4738/2020  

Άρθρο 48  Παράταση της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί 

των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του 

άρθρου 30 του ν. 3846/2010  
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Άρθρο 49  Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής 

για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022  

Άρθρο 50  Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4172/2013  

Άρθρο 51  Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων 

για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της 

παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013  

Άρθρο 52 Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 - 

Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019  

Άρθρο 53 Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και 

για το έτος 2022 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001  

Άρθρο 54  Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του ν. 4714/2020  

Άρθρο 55  Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από 

δημόσιους φορείς  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Άρθρο 56 Μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες - Παράταση 

ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012  

Άρθρο 57  Ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ Δημοσίου και Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας - Μεταβίβαση ακινήτου στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών 

Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας  

Άρθρο 58  Αναγνώριση των δαπανών για την απόκτηση δικαιώματος εισόδου και 

τοποθέτησης προϊόντων σε σημεία πώλησης στο εξωτερικό (listing fees, 

slotting fees), καθώς και των δαπανών προώθησης, προβολής, διαφήμισης 

και έρευνας αγοράς ως άυλο περιουσιακό στοιχείο - Τροποποίηση των 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014  

Άρθρο 59  Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων  

Άρθρο 60  Συμβάσεις υπηρεσιών απολύμανσης του Υπουργείου Οικονομικών και της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

Άρθρο 61  Παραχώρηση κοινωφελών χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 

Αγίου Κοσμά (ΜΠΕ-ΑΚ) στους Δήμους Ελληνικού - Αργυρούπολης, 

Γλυφάδας και Αλίμου  

Άρθρο 62  Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ 

υπέρβαση αυτής κατασκευών - Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 14Α του 

ν. 2971/2001  
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Άρθρο 63  Υπηρεσιακά - Πειθαρχικά Συμβούλια Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - 

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4831/2021  

Άρθρο 64  Παράταση ισχύος διατάξεων περί ελέγχου και περιστολής αθέμιτης 

κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19  

Άρθρο 65  Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 66  Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αγορά ενέργειας  

Άρθρο 67  Καταβολή τόκων για χρηματικές οφειλές παρελθόντων ετών 

συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  

Άρθρο 68  Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. - 

Τροποποίηση των παρ. 3δ’, 3στ’ και 3η’ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016  

Άρθρο 69  Ανάκτηση Ανταλλαγμάτων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) 

παρελθόντων ετών  

Άρθρο 70  Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Α.Π.Ε. της περ. γ’ του άρθρου 7 του ν. 3468/2006 και σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός βιομηχανικών περιοχών - 

Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4710/2020  

Άρθρο 71  Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τη 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.  

Άρθρο 72  Κατανομή και απόδοση εσόδων από το πράσινο τέλος - Αντικατάσταση της 

παρ. 4 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 148 του ν. 4759/2020  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Άρθρο 73  Παρατάσεις πολεοδομικών - χωροταξικών προθεσμιών  

Άρθρο 74  Επιβολή πρόσθετων όρων επί δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην παρ. 4α 

του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 - Τροποποίηση της παρ. 4α του άρθρου 19 

του ν. 3982/2011  

Άρθρο 75  Ρυθμίσεις για το Θέατρο Πέτρας  

Άρθρο 76  Ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας  

Άρθρο 77  Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας 

περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης - Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του ν. 4736/2020  

Άρθρο 78  Υλοποίηση παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 79  Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας 

(ΥΔΥ) - Τροποποίηση του άρθρου 12 της παρ. 6ε του ν. 3891/2010  

Άρθρο 80  Παράταση διάρκειας ισχύος του ακατάσχετου της χρηματοδότησης του 

διαχειριστή υποδομής  

Άρθρο 81  Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών 

είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε. 

έναντι του Δημοσίου, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων 

δανείων - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4530/2018  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 24 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 

ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ» 

Άρθρο 82  Κύρωση της από 15.12.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης διατάξεων της από 

24 Ιουλίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της «Μελέτης, 

Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και 

Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα -

Πύργος - Τσακώνα»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Άρθρο 83  Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού - 

Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020  

Άρθρο 84  Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ακαδημιών 

Εμπορικού Ναυτικού - Παράταση ισχύος της παρ. 8 του άρθρου 9 του 

ν. 2575/1998  

Άρθρο 85  Παράταση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και πιστοποιητικών 

επάρκειας ναυτικών και τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης  

Άρθρο 86  Σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης λιμένων 

(Master Plan) - Παράταση προθεσμίας και διαγραφή εξουσιοδοτικής 

διάταξης  

Άρθρο 87  Μετάταξη προσωπικού ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. - Παράταση ισχύος της 

παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016  
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Άρθρο 88  Παράταση προθεσμίας για διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των 

κατά κύριο επάγγελμα αγροτών - Τροποποίηση του άρθρου εικοστού 

τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Άρθρο 89 Επείγουσες ρυθμίσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Άρθρο 90  Σύσταση Τμήματος για την εκκαθάριση δαπανών Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας  

Άρθρο 91  Αμοιβή για απασχόληση κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας - 

Τροποποίηση του ν.δ. 3755/1957  

Άρθρο 92  Ευθύνη σε υπεργολαβία - Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 101/2016  

Άρθρο 93  Παράταση της έναρξης ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Τροποποίηση του άρθρου 73 του 

ν. 4623/2019  

Άρθρο 94 Παράταση σύμβασης μίσθωσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων e-ΕΦΚΑ  

Άρθρο 95  Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων e-ΕΦΚΑ  

Άρθρο 96  Καταργήσεις υπηρεσιακών μονάδων e-ΕΦΚΑ  

Άρθρο 97  Ρυθμίσεις ζητημάτων Γηροκομείου Αθηνών  

Άρθρο 98  Διαχείριση προγραμμάτων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 99  Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010  

Άρθρο 100 Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Τροποποίηση του άρθρου 73 

του ν. 3852/2010  

Άρθρο 101 Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής- Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 3852/2010  

Άρθρο 102  Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής- Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3852/2010  

Άρθρο 103  Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών 

δόμησης των δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010  

Άρθρο 104  Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών - 

Τροποποίηση του άρθρου 175 του ν. 3852/2010  
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Άρθρο 105  Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους 

από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 65 του ν. 4688/2020  

Άρθρο 106  Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού 

δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της 

υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19  

Άρθρο 107  Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - 

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019  

Άρθρο 108  Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο 

υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης - Τροποποίηση του άρθρου 376 του 

ν. 4700/2020  

Άρθρο 109  Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας δημοτικών ακινήτων - Τροποποίηση του 

άρθρου 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  

Άρθρο 110 Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα  

Άρθρο 111 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί 

σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων 

αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς 

Οργανισμούς  

Άρθρο 112  Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της 

παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020  

Άρθρο 113  Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. 

α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Άρθρο 114  Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 115 Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

(Ε.Ι.Ε.) από το «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 

Περιεχομένου» (Ε.Κ.Τ.)  

Άρθρο 116  Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση του άρθρου 159 του ν. 4808/2021  

Άρθρο 117  Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων 

(data classification) από φορείς διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών 

νέφους (cloud computing)  

Άρθρο 118  Παράταση προθεσμίας εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών 

και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος 

Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  
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Άρθρο 119  Μετάδοση περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 

ελεύθερης λήψης  - Τροποποίηση της παρ.  4 του άρθρου 2 του 

ν. 4339/2015  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 120  Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19  

Άρθρο 121  Διδακτικά βιβλία. Μητρώο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων - 

Τροποποιήσεις του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 και των άρθρων 31-34 του 

π.δ. 18/2018  

Άρθρο 122 Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην 

τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου  

Άρθρο 123  Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση δράσεων-προγραμμάτων και 

ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες μέχρι την 

επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και 

Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης  

Άρθρο 124 Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το 

σχολικό έτος 2021-2022  

Άρθρο 125  Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 

και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022  

Άρθρο 126  Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών 

ΕΕΠ-ΕΒΠ  

Άρθρο 127  Μεταβατική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών της Μαθητείας - 

Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020  

Άρθρο 128  Έγκριση δαπανών για το σχολικό έτος 2021-2022 για την έκδοση 

πιστοποιητικού χορηγίας από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης 

Λονδίνου/ Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου  

Άρθρο 129 Αξιολογητές εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων  

Άρθρο 130  Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)  

Άρθρο 131  Ρυθμίσεις για τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων 

γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας -Τροποποίηση της περ. 6 της 

υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
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Άρθρο 132  Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του  

Άρθρο 133  Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού - Τροποποιήσεις του ν. 4708/2020  

Άρθρο 134  Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων  

Άρθρο 135 Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών -Τροποποίηση 

του ν. 4598/2019  

Άρθρο 136  Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας 

φιλάθλου - Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999  

Άρθρο 137  Mεταβατική διάταξη για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΘΝΙΚΟΑΘΛΗΤΙΚΟ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 138 Ρυθμίσεις προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου  

Άρθρο 139  Ρύθμιση για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων 

διαμονής του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007  

Άρθρο 140 Μίσθωση γεωτεμαχίων και ακινήτων από το Υπουργείο Μετανάστευσης 

και Ασύλου  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Άρθρο 141  Διάθεση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας 

και των καταστημάτων κράτησης  

Άρθρο 142  Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας  

Άρθρο 143  Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων αρμοδιότητας της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  

Άρθρο 144  Διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και 

Πολιτικής Προστασίας  

Άρθρο 145  Οικονομικές ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 146  Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών του ΕΚΑΒ - Διάθεση χρηματικού ποσού του ειδικού 

λογαριασμού «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για 

την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID - 19», για δράσεις αντιμετώπισης 
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των συνεπειών του κορωνοϊού COVID - 19 - Τροποποίηση άρθρου 

δωδέκατου του ν. 4787/2021  

Άρθρο 147  Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων - Τροποποίηση παρ. 7 

άρθρου 2 του ν. 3986/2011  

Άρθρο 148  Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του 

άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022  

Άρθρο 149  Διαγραφή απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε.  

Άρθρο 150 Επείγοντα ζητήματα Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου  

Άρθρο 151  Μεταβατική διάταξη για τις στρατηγικές επενδύσεις  - Τροποποίηση παρ.  5 

άρθρου 29 ν. 4864/2021  

Άρθρο 152  Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας 

τουριστικών λιμένων - Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 

του ν. 4070/2012  

Άρθρο 153  Σκοπός και πάροχος υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία 

στα όρια της νήσου Αστυπάλαια  

Άρθρο 154  Αρμοδιότητες Παρόχου Υπηρεσίας Μεταφορών κατά Παραγγελία  

Άρθρο 155  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Παρόχου Υπηρεσίας Επιβατικών 

Μεταφορών κατά Παραγγελία  

Άρθρο 156  Συμμετοχή στην υπηρεσία των επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία  

Άρθρο 157  Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης - 

Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 9 άρθρου εξηκοστού πρώτου 

ν. 4839/2021  

Άρθρο 158  Διαδικασία έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής - Τροποποίηση 

παρ. 2, 3 και 5 άρθρου 10 του ν. 4447/2016  

Άρθρο 159  Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής 

εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 

και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012  

Άρθρο 160  Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης - Τροποποίηση άρθρου 139 ν. 4759/2020  

Άρθρο 161 Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 6 του 

ν. 4062/2012  

Άρθρο 162  Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4872/2021  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Άρθρο 163  Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19  
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Άρθρο 164  Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης 

φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο - Προσθήκη παρ. 3 στο 

άρθρο 86 του ν. 4745/2020  

Άρθρο 165  Ευθύνη ιατρών  

Άρθρο 166  Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής 

Ομοσπονδίας - Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 1026/1980  

Άρθρο 167  Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των 

Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών 

Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία  

Άρθρο 168  Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη - 

Τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020  

Άρθρο 169  Εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις ΔΥΠΕ και στη 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας  

Άρθρο 170  Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος - Κάλυψη ασφαλιστικών 

εισφορών για δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς 

υπεύθυνες δηλώσεις  

Άρθρο 171  Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Τυφλών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 172  Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων 

Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  

Άρθρο 173  Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ 

Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης  

Άρθρο 174  Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των Χρηματικών 

Ενταλμάτων Προπληρωμής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 π.δ. 97/2011  

Άρθρο 175  Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης  

Άρθρο 176 Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19  

Άρθρο 177  Νομοτεχνικές διορθώσεις και συμπληρώσεις ν. 4873/2021  

Άρθρο 178  Ζητήματα προσωπικού του καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου)  

Άρθρο 179 Στελέχωση Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων- 

Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 18 ν. 4512/2018  
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Άρθρο 180  Μετάταξη προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των 

έμμισθων υποθηκοφυλακείων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18 

ν. 4821/2021  

Άρθρο 181  Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων «άγνωστου 

ιδιοκτήτη» από Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 49 

ν. 4821/2021  

Άρθρο 182  Διευκολύνσεις ως προς την εφαρμογή μέτρων κατά του κορωνοϊού 

COVID-19  

Άρθρο 183  Ρυθμίσεις για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»  

Άρθρο 184  Προσθήκη μελών στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4780/2021  

Άρθρο 185  Ρύθμιση για την ΕΕΔΑ - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 29 

ν. 4780/2021  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 186  Έναρξη ισχύος  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Τοπογραφικό διάγραμμα Οκτωβρίου 2021 της παρ. 1 του άρθρου 

57 για ακίνητο προς ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Τοπογραφικό διάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 75 για το Θέατρο 

Πέτρας  

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 1 

Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), 

ανωτ. αριθ. 1459) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZBZdAunOJprG3sc9C87ZMj-VW84T-qjHj2rGEzusZG2
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2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 

130), ανωτ. αριθ. 1459) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού δεύτερου του 

ν. 4771/2021 (Α’ 16), ανωτ. αριθ. 1096) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 

991) 

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), 

ανωτ. αριθ. 970) 

 

Άρθρο 2 

Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών - Προσθήκη παρ. 4 στο 

άρθρο 52Α του ν. 4764/2020 

1. (Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991) 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 3 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών και της 

δυνατότητας άμεσης πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 

του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρ. 1-3: Παρατίθενται ως σχόλιο κάτω από το τεσσαρακοστό έκτο άρθρο της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65 και κάτω από το 

τριακοστό δεύτερο άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), 

ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο 4 

Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού ογδόου του ν. 4737/2020 

(Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838, όπου παρατίθεται ως σχόλιο το άρθρο 9 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) 

 

Άρθρο 5 

Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZBZdAunOJprG3sc9C87ZMj-VW84T-qjHj2rGEzusZG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZBZdAunOJprG3sc9C87ZMj-VW84T-qjHj2rGEzusZG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDF1HWF-V6bKA2mjeWEf9p35KUpneVb_1EesIX56lOSD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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1. (Παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020  (Α΄ 116), ανωτ. αριθ. 

426, περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), προστίθεται σε αυτό η επιφύλαξη του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 

(Α’ 130), περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου 

στο σύνολό του)  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), 

ανωτ. αριθ. 1534) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), 

ανωτ. αριθ. 1534) 

 

Άρθρο 6 

Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας - Τροποποίηση των παρ. 2 και 

3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 

1. (Αντικαθίσταται το πρώτο εδ. και προστίθεται δεύτερο εδ. στην παρ. 2 του άρθρου 54 

του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο 

σύνολό της) 

2.  (Τροποποιείται το τρίτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. 

αριθ. 339, ως προς το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης και η παρ. 

αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 7 

Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης 

«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και 

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού 

COVID-19» 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 8 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης 

οικογενειακών ιατρών 

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 

11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού 

ιδιωτών ιατρών, παρατείνεται έως τις 31.3.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με 

τους ίδιους όρους.  

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 

1.1.2022 έως 31.3.2022 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατον όριο.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub31yI5iQoQUwb3TGqH9Z2hFmLxH2xyWPT46cJcMSasg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIub31yI5iQoQUwb3TGqH9Z2hFmLxH2xyWPT46cJcMSasg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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Άρθρο 9 

Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των 

συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 

ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 των άρθρων δεκάτου έκτου και δεκάτου 

εβδόμου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

 

Άρθρο 10 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Υγείας λόγω κορωνοϊού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τέταρτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. 

αριθ. 838) 

 

Άρθρο 11 

Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων 

Οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 και 2021 των υπαλλήλων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων αυτού φορέων, που 

δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών που ίσχυε στο πλαίσιο 

διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μεταφέρονται και χορηγούνται 

κατά το έτος 2022.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 12 

Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 

επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

 

Άρθρο 13 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρο δεκάτου εβδόμου του ν. 4737/2020 

(Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838) 

 

Άρθρο 14 

Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού 

Ε.Ο.Δ.Υ. 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 

1214) 

 

Άρθρο 15 

Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών 

Λοιμώξεων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο 16 

Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δωδέκατο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

 

Άρθρο 17 

Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 4375/2016 

Συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) με καθεστώς έκδοσης 

δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) της Χώρας, και των οποίων η ισχύς είτε 

έληξε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος είτε είναι ακόμη σε ισχύ, παρατείνονται από 

τη λήξη τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, 

με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ.  

 

Άρθρο 18 

Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και 

σίτισης 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δωδέκατο του ν.  4812/2021 (A’ 110), ανωτ. 

αριθ. 1411) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0


41 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 19 

Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), 

ανωτ. αριθ. 970) 

2. α. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’ 

227), ανωτ. αριθ. 909) 

β. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τετάρτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

ανωτ. αριθ. 909) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), 

ανωτ. αριθ. 872) 

6. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ανωτ. αριθ. 155) 

 

Άρθρο 20 

Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού 

COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις 

 (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214) 

 

Άρθρο 21 

Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) 

και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-

19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204), 

ανωτ. αριθ. 838) 

 

Άρθρο 22 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25) 

 

Άρθρο 23 

Παράταση της ρύθμισης περί επιπλέον σημείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του 

ν.  4812/2021 (A’ 110), ανωτ. αριθ. 1411) 

 

Άρθρο 24 

Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του τριακοστού εβδόμου άρθρου της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο 25 

Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε 

ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 26 

Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της 

για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339) 

 

Άρθρο 27 

Παράταση της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
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Άρθρο 28 

Παράταση της δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

 

Άρθρο 29 

Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά 

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού 

COVID-19 - Τροποποίηση του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 

(Τροποποιείται το πρώτο εδ. του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (A’ 110), 

ανωτ. αριθ. 1411 και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του) 

 

Άρθρο 30 

Παράταση της επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής 

προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

 

 

Άρθρο 31 

Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών 

 (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020  (Α΄ 

116), ανωτ. αριθ. 426) 

 

Άρθρο 32 

Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό πρώτο της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο 33 

Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
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2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τριακοστό τέταρτο της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

 

Άρθρο 34 

Παράταση της διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη 

κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), ανωτ. αριθ. 597) 

 

Άρθρο 35 

Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δωρεών 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο όγδοο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, (Α΄ 64), ανωτ. αριθ. 38) 

 2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού ογδόου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δεκάτου τρίτου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991) 

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), 

ανωτ. αριθ. 1433Α) 

 

Άρθρο 36 

Παράταση δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες 

υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες 

κοινωφελούς σκοπού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), 

ανωτ. αριθ. 872) 

 

Άρθρο 37 

Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL870ttxUrqL015MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc1lDhR8pPDAqJ94KggsNOObD_SiRmzUpdaTT8NpPBZ9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο 38 

Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων - Τροποποίηση του άρθρου 

ογδοηκοστού δεύτερου του ν. 4812/2021 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου ογδοηκοστού δευτέρου του 

ν.  4812/2021 (A’ 110), ανωτ. αριθ. 1411) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 39 

Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), 

ανωτ. αριθ. 155) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 

4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο 40 

Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών - Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής 

ειδικότητας και εξειδίκευσης - Τροποποίηση των παρ. 1, 11, 12, 13 και 17 του άρθρου 58 

του ν. 4690/2020 

1. (Αντικαθίσταται φράση στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020  (Α΄ 104), ανωτ. 

αριθ. 339  και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της).  

2. (Αντικαθίσταται φράση στο πρώτο εδ. της παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020  (Α΄ 

104), ανωτ. αριθ. 339  και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)  

3. (Προστίθεται φράση στο πέμπτο εδ. της παρ. 12 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 

104), ανωτ. αριθ. 339, προστίθεται τελευταίο εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο 

σύνολό της) 

4. (Προστίθεται εδ. στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. 

αριθ. 339, σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη λήψη μίας νοσηλευτικής 

ειδικότητας, και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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5. (Αντικαθίσταται ημερομηνία στην παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339 και η παρ. αυτή  διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 41 

Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - Συντονιστές εκπαίδευσης - 

Απονομή τίτλου ειδικότητας - Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339) 

2. (Τροποποιείται το δεύτερο εδ. της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020  (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339, ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, προστίθενται τρίτο και τέταρτο 

εδ. στην παρ. αυτή, και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 42 

Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.) - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 

(Τροποποιείται το τελευταίο εδ. της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 (Α΄54), ανωτ. 

αριθ. 24Β, έτσι ώστε η κάθε Υποεπιτροπή της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 

να υποβάλει τα πορίσματά της απευθείας μόνο στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, και 

η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 43 

Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής - 

Τροποποίηση των άρθρων 19, 21 και 24 του ν. 3305/2005 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3305/2005 (Α’ 17) τροποποιείται, προκειμένου να 

προσαρμοσθεί στην κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και να προσδιορισθεί 

κατόπιν τούτου η θέση του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχής), και διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Η Αρχή αποτελεί αυτοτελή διοικητική υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον 

Υπουργό Υγείας, με δικό της προϋπολογισμό και δική της γραμματεία, υπόκειται στην 

εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργού Υγείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελεί το 

ανώτατο διοικητικό, επιστημονικό και εκτελεστικό όργανο της Αρχής. Με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, έπειτα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, δύνανται να 

εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Εθνικής Αρχής Αναπαραγωγής, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 20, να καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, 

η γραμματειακή του υποστήριξη και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.».  

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής 

Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου 

είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας, με πείρα σε θέματα 

αναπαραγωγικής υγείας. Στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής περιέρχεται 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/987
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KAgm1VVW05ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBIoA0lxKeLDHb52R8feBOvMh8l5KEpHRP2XRuU3EKuQ
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το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Αρχής. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της 

Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) καλείται και μετέχει 

σε όλες τις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι αναπληρωματικό 

μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου όταν παρίσταται το αντίστοιχο τακτικό μέλος.».  

3. Η παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005, περί της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Αρχής, καταργείται.  

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005 καταργείται το πρώτο εδάφιο και 

τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην κατάργηση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Αρχής και να επέλθουν νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 9 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«9. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής περιέρχονται το αρχείο, καθώς και το σύνολο 

των αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 20.».  

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3305/2005 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς 

την αναφορά στο Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής και τον χρόνο έναρξης της καταβολής 

των αποδοχών του Προέδρου και των μελών του, γίνονται προσαρμογές στην κατάργηση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής της Αρχής και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι μηνιαίες 

αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής, καθώς και 

η αποζημίωσή τους για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν, η καταβολή των 

οποίων άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης του Εποπτικού 

Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Στον 

αναπληρωτή του Προέδρου και στα αναπληρωματικά μέλη καταβάλλεται το εβδομήντα 

τοις εκατό (70%) των αποδοχών του Προέδρου και των τακτικών μελών αντίστοιχα, 

εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου, κατά τη διάρκεια του μηνός, έλαβαν μέρος σε 

συνεδριάσεις της Αρχής ή προσέφεραν άλλη υπηρεσία. Οι διατάξεις για τις δαπάνες 

κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση 

υπηρεσίας, που ισχύουν κάθε φορά, έχουν εφαρμογή και για τη μετακίνηση του Προέδρου 

και του αναπληρωτή του, καθώς και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 

Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα της Αρχής για 

συμμετοχή σε συνεδριάσεις και άλλη προσφορά υπηρεσιών στην Αρχή και για τη 

μετακίνησή τους σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας τους για την εκτέλεση 

υπηρεσίας στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Οι ίδιες διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Γραμματείας της Αρχής. Ο 

Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης του τρέχοντος Εποπτικού 

Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.».  

 

Άρθρο 44 

Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής - Τροποποίηση του άρθρου 25 του 

ν. 4549/2018 περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) ειδικά για τα έτη 

2020 και 2021 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) προστίθενται τρία νέα 

εδάφια για την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού 
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Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός 

αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ειδικά για 

τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν 

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 

(Α’ 41), της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας υπό στοιχεία Γ5/63587/2015 απόφασης του 

Υπουργού Υγείας (Β’ 1803) και του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), εφαρμόζεται 

και στα έτη 2019 έως 2025. Αρχικό έτος βάσης υπολογισμού για την πρώτη εφαρμογή του 

παρόντος είναι το 2018, και για καθένα από τα επόμενα έτη το εκάστοτε προηγούμενο 

έτος. Για το έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης, της 

νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της δαπάνης 

για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής 

φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου 

ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.  

Ειδικά για τα έτη 2020-2022, τα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν ως εξής:  

α) Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων ογδόντα επτά 

εκατομμυρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των 

φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα υψηλού κόστους του καταλόγου 1 Α της παρ. 2 

του άρθρου 12 του ν. 3816/2010) και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική 

δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

β) Δαπάνη υπηρεσιών υγείας ύψους 1.553 εκατομμυρίων ευρώ.  

Ειδικά για τα έτη 2020-2022, το όριο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου ορίζεται σε πεντακόσια είκοσι 

οκτώ(528.000.000) εκατομμύρια ευρώ.  

Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που 

προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο 

δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), 

πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του 

άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αυξάνεται κατά δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες (16.500.000) ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη. Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται 

για τα έτη 2020 και 2021 σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ για την κατηγορία 

υπηρεσιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» 

και σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ για την υποκατηγορία Μ2 

«Π.Π. - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΟΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν 

αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα επόμενα οικονομικά έτη.».  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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… 

Άρθρο 46 

Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες - Τροποποίηση της περ. 47 του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και της παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. 47 του Κεφαλαίου Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος ΙΙΙ 

του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 

30ή Ιουνίου 2022 και μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο 

συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.».  

2. (Τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η 

παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), 

ανωτ. αριθ. 65) 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), ως προς τη μείωση του 

συντελεστή Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαίων 

τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2022.».  

4. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), ως προς τη μείωση του συντελεστή 

Φ.Π.Α. για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος 

και διαμορφώνεται ως εξής:  

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

30ή Ιουνίου 2022.».  

 

Άρθρο 47 

Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα - 

Τροποποίηση του άρθρου 300 του ν. 4738/2020 

 (Τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος το πρώτο εδ. του άρθρου 300 του ν. 4738/2020 

(Α’ 207), ανωτ. αριθ. 854 και διαμορφώνεται εκ νέου το άρθρο αυτό στο σύνολό του) 

 

Άρθρο 48 

Παράταση της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων 

από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του άρθρου 30 του 

ν. 3846/2010 

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), ως προς την αναστολή της 

υποχρέωσης καταβολής στο Δημόσιο του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που 

εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, τροποποιείται ως προς τον 

χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται ως εξής:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και την 30ή.6.2022, αναστέλλεται η εφαρμογή 

της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται 

να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).».  

 

… 

Άρθρο 53 

Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 

2022 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 

Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242) 

τροποποιούνται, προκειμένου να επεκταθεί η μείωση των τελών κυκλοφορίας των 

τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε το έτος 2021 και στο 2022, και οι υποπερ. δ1) και 

δ2) διαμορφώνονται ως εξής:  

«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται 

τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:  

 

Κατηγορία  

Τουριστικά 

Θέσεις  

καθήμενων 

Τέλη κυκλοφορίας (σε 

ευρώ) 

Α’ έως 40 215 

Β’ 41 και άνω 300 

 

δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021 και 2022, τα επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που 

έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της 

υποπερ. δ’ (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.». 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

… 

Άρθρο 59 

Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
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(Τροποποιείται ως προς την προθεσμία παράτασης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης και καθαριότητας και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του το άρθρο εκατοστό 

δέκατο όγδοο του ν. 4812/2021 (A’ 110), ανωτ. αριθ. 1411) 

 

Άρθρο 60 

Συμβάσεις υπηρεσιών απολύμανσης του Υπουργείου Οικονομικών και της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2022, το Υπουργείο Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε. 

δύνανται να προβαίνουν, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, στη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων στα οποία 

στεγάζονται οι υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων αυτών 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 

 

… 

Άρθρο 64 

Παράταση ισχύος διατάξεων περί ελέγχου και περιστολής αθέμιτης κερδοφορίας σε 

συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

 (Τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος και διαμορφώνεται εκ νέου η παρ. 1 του άρθρου 

58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), ανωτ. αριθ. 1443) 

  

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 66 

Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αγορά ενέργειας 

4. Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 125 του ν. 4001/2011 δυνατότητα παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από την Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), 

παρατείνεται έως την 31η.12.2022. 

 

...  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8V49WiEDx08N5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuag6GD5XlvYqkm9C4n7FKZJacHJThKCmta2_NAGHmSs-
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Άρθρο 83 

Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού - Παράταση ισχύος του 

άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 

 (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

... 

Άρθρο 85 

Παράταση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας 

ναυτικών και τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης 

(Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 125 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991, 

προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των 

πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή έως την 

30ή.6.2022, και η παρ. 2 αυτού, προκειμένου να προβλεφθεί δυνατότητα περαιτέρω 

παράτασης με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ακόμη και 

τμηματικά, μέχρι την 31η.12.2022, και το άρθρο 125 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό 

του) 

 

... 

Άρθρο 88 

Παράταση προθεσμίας για διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο 

επάγγελμα αγροτών - Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 

(Παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου εικοστού τρίτου της  από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167 και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ 

νέου στο σύνολό του ) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Άρθρο 89 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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Επείγουσες ρυθμίσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

1. Στο άρθρο 38 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τον 

χρόνο ισχύος της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας από τη λήξη της έως την υπογραφή της νέας σύμβασης, 

προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 38 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 38 

Παράταση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας 

1. Η ισχύς της υπό στοιχεία 6696/2014 ΑΔΑΜ:14SYMV001906842 Σύμβασης 

Προμήθειας, που αφορά στη λειτουργική (μακροχρόνια) μίσθωση επιβατικών 

αυτοκινήτων από το Σ.ΕΠ.Ε., παρατείνεται αυτοδικαίως με τους ίδιους όρους που 

περιέχονται σε αυτήν από τη λήξη της έως την υπογραφή νέας σύμβασης. Το προηγούμενο 

εδάφιο ισχύει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατ’ ανώτατο όριο.».  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 111 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 

991) 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

… 

Άρθρο 103 

Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των 

δήμων - Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 

1. Στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87): α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η 

ημερομηνία «1η.1.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.3.2022»», β) 

τροποποιείται η περ. α) της παρ. 3 ως προς την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού 

επάρκειας ελάχιστης στελέχωσης και την πρόβλεψη δημοσίευσης της διαπιστωτικής 

πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 η ημερομηνία 

«1ης.1.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1ης.3.2022» και το άρθρο 97Α 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 97Α 

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) 

1. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), 

από την 1η.3.2022, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, 

σε κάθε δήμο συστήνεται και λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους δήμους όπου 

δεν υφίστανται ΥΔΟΜ την 1η.11.2020, συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος. Η δομή και οι 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu


54 

 

οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της 

παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του 

δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134).  

2. α) Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται 

τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν 

χωροτάκτη πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή 

ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόμος μηχανικός, αν δεν υπάρχει, 

αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή 

ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η 

ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης ανέρχεται στο 

σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας 

Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, 

συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.  

β) Στην κατά την περ. α’ στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο 

προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού 

της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).  

3. α) Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει με απόφασή 

της την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, η οποία, μετά 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στη Γενική 

Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 

στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

β) Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου, οι 

αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής 

συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).  

4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας από τις 

ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.  

5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που 

εκδίδουν, στην αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των 

πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017 

(Α’ 167).  

6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ 

σε όλους τους δήμους της Χώρας από 1ης.3.2022. Εφόσον έως την 30ή.9.2021, δεν έχουν 

τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2 ή, 

εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β’ της παρ. 3.  

7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) καταργείται.  

8. Με την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το παρόν 

άρθρο καταργείται.».  
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… 

Άρθρο 105 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του 

ν. 4688/2020 

(Τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της παραχώρησης το πρώτο εδ. της 

παρ.  1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101 – Επανεκτ.), ανωτ. αριθ. 324, περί της 

ατελούς παραχώρησης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετου 

κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ύστερα από αίτηση και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού, και η παρ. 

1 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 106 

Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων 

συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης 

που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25) 

 

Άρθρο 107 

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση 

του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 

Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), 

παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.7.2022 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Η προθεσμία της παρ.  1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το 

πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται από τη λήξη 

της έως την 31η.7.2022 για τις εξής περιπτώσεις:  

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία 

αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία 

διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω 

ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, 

προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του 

άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) 

ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ’ του 

άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,  

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία 

αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα 

οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω 

ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua70_qdpwqGBh_4uUP2h-q7bgU0X47HbYhjRakh2M59z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του 

Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη 

δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του 

άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.  

2. Η προθεσμία της παρ.  1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά 

της περ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της 

περ. γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.7.2022.  

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής 

άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης 

παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η 

άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.  

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση 

των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του 

π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.7.2022. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική 

προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».  

 

Άρθρο 108 

Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης 

διοικητικής υποστήριξης -Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 

1. Στο άρθρο 376 του ν. 4700/2020 (Α’ 127): α) στις παρ. 2, 3, 4 και 5 η ημερομηνία 

«1η.1.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.3.2022», β) στις παρ. 2 και 3 η 

ημερομηνία «31.12.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28.2.2022», γ) στην 

παρ. 4 η ημερομηνία «1η.2.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.4.2022», δ) 

στην παρ. 5 διαγράφεται η περ. α) και οι παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 376 διαμορφώνονται 

ως εξής:  

«2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που 

μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α’ της παρ. 1 του 

άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του 

παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.3.2022. Μέχρι τις 28.2.2022 συνεχίζουν 

να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η 

παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), συνεχίζει να ισχύει.  

3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.3.2022, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής 

διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον 

δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες 

δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της 

διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως 28.2.2022, εκτελούνται από τον δήμο στα 

διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμενη πράξη.  

4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 1η.3.2022 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής 

υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση των 

φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από 
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τους ενδιαφερομένους δήμους με ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας της σχετικής 

υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση έως 1η.4.2022. Φάκελοι αρχειοθετημένων υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από 

τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραμένουν στα αρχεία τους.  

5. Από την 1η.3.2022 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.».  

 

… 

Άρθρο 110 

Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101 

Επανεκτ.), ανωτ. αριθ. 324) 

 

Άρθρο 111 

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης 

Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και 

δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 

(Παρατείνεται έως την 30ή.6.2022 η προθεσμία του πρώτου εδ. της παρ. 6 του άρθρου 2 

του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), ανωτ. αριθ. 24Α, αναφορικά με τη λήψη απόφασης των δήμων, 

των περιφερειακών ενώσεών τους και των περιφερειών για τη σύσταση Αναπτυξιακού 

Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και 

των δικτύων δήμων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους 

σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, και η παρ. 6 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο 112 

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 165 του ν. 4764/2020 

(Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. 

αριθ. 991, σχετικά με τις οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ως προς 

τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, και η παρ. 4 του ίδιου άρθρου σχετικά με τις εξαιρούμενες 

οφειλές, και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του)  

 

Άρθρο 113 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 

(Τροποποιείται αναφορικά με την προθεσμία υποβολής της αίτησης ρύθμισης οφειλών το 

πρώτο εδ. της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991 

και η παρ. 1 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIua70_qdpwqGBh_4uUP2h-q7bgU0X47HbYhjRakh2M59z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8wKsDxGjkYKjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijD8bV9SBObqk9JkuzUFTk-zUBuEFX08_MSniHWoPft1S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 114 

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), ανωτ. αριθ. 25) 

 

... 

Άρθρο 116 

Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο» - Τροποποίηση του άρθρου 159 του ν. 4808/2021 

(Τροποποιείται το άρθρο 159 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), ανωτ. αριθ. 1392, ως προς τη 

διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου που καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής 

του και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του) 

 

Άρθρο 117 

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data 

classification) από φορείς διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud 

computing) 

Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς 

την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) από 

τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού 

Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), παρατείνεται έως την 31η.12.2022. 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 120 

Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuafCU5tNHUICFwAvLd3AG7x1QvqqSkEa_PYhK3RVOERf
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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 το άρθρο 96 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 

1214) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

 

… 

Άρθρο 133 

Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Τροποποιήσεις του ν. 4708/2020 

1. Στο άρθρο 14 του ν. 4708/2020 (Α’ 140) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 

τροποποιείται ως προς την προθεσμία συγκρότησης του Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και 

την παραπομπή στα άρθρα 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), β) η παρ. 2 τροποποιείται ως 

προς την προθεσμία διορισμού του Διευθυντή του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, γ) η παρ. 3 

τροποποιείται ως προς την προθεσμία συγκρότησης της Διεθνούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του άρθρου 9, δ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ στον Υπουργό Πολιτισμού 

και Αθλητισμού προς έγκριση, και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 1η.3.2022 συγκροτείται το Δ.Σ. 

του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, τηρουμένης της διαδικασίας των άρθρων 20-23 του 

ν. 4735/2020 (Α’ 197).  

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 

της απόφασης της παρ. 1, διορίζεται ο Διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ για θητεία δύο 

(2) ετών, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 5.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 

της απόφασης της παρ. 1, συγκροτείται η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή του άρθρου 

9.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
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4. Εντός ενός (1) έτους από τον διορισμό του, το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ υποβάλλει 

στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού προς έγκριση τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.  

5. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, με κοινή απόφαση των 

αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού 

επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων, να αποσπώνται στο ΑΚΡΟΠΟΛ 

ΑΚΡΟΣ για ένα (1) έτος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) υπάλληλοι 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου.».  

2. (Επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 16 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140), ανωτ. αριθ. 

547:  

α) τροποποιείται το εισαγωγικό εδ. της παρ. 1 ως προς το πεδίο εφαρμογής της, ώστε να 

καλύπτει εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό 

διάστημα έως και 31.12.2021 και ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν ή ενδέχεται να ακυρωθούν 

ή να αναβληθούν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  

β) παρατείνεται η χρονική ισχύς του πιστωτικού σημειώματος της περ. α’ της παρ. 1 έως 

τις 31.12.2022, 

γ) τροποποιείται το πρώτο εδ. της περ. β’ της παρ. 1 ώστε στο πεδίο εφαρμογής της να 

εμπίπτουν αναβληθείσες εκδηλώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 

τις 31.12.2022,  

δ) παρατείνεται έως τις 31.1.2023 στο δεύτερο εδ. της περ. γ της παρ. 1 η υποχρέωση 

καταβολής χρηματικού ποσού ίσου με την αξία του πιστωτικού σημειώματος, 

ε) προστίθεται νέα παρ. 3, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του). 

 

Άρθρο 134 

Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων 

Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, διατηρητέων 

και μη, που λήγουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) την 

31η Δεκεμβρίου 2021, καθώς και οι μισθώσεις κινηματογράφων και θεάτρων, 

διατηρητέων και μη που λήγουν, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 

παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Στις παραπάνω περιπτώσεις 

δεν επιτρέπεται, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, αύξηση του καταβαλλόμενου, κατά τον 

χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου, μισθώματος. 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 138 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ii-Ftf96MRB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaGTE3go0gSTDk0Q48bds76X2qTiKtaKyHlCHvvQxDtU


61 

 

Ρυθμίσεις προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

1. Η διάρκεια ισχύος των θέσεων των υπαλλήλων των παρ. 4 και 7 του άρθρου 106 του 

ν. 4670/2020 (Α’ 43) στην Τεχνική Υπηρεσία της παρ. 6 του άρθρου 53, στη Διεύθυνση 

Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής και του άρθρου 55 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) 

στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας, όπως έχει μετονομαστεί δυνάμει 

του άρθρου 7 του π.δ. 106/2020 (Α’ 255), παρατείνεται αυτοδικαίως έως την 31η.12.2022.  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

3. Η διάρκεια ισχύος του άρθρου 192 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) για τη σύμφωνη γνώμη 

του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ως προϋπόθεση για την έκδοση αποφάσεων 

μετάταξης, απόσπασης ή κάθε άλλης απόφασης μετακίνησης υπαλλήλων των υπηρεσιών 

που υπάγονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνεται έως την 

30ή.6.2022.  

4. Η διάρκεια ισχύος της υποπερ. δ’ της περ. 2 της παρ. Γ του άρθρου 20 του 

ν. 4354/2015 (Α’ 176), για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που υπηρετεί 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, παρατείνεται έως και την 31η.12.2022. 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Άρθρο 141 

Διάθεση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των 

καταστημάτων κράτησης 

(Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167 ως προς τον χρόνο ισχύος και η παρ.  

αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

… 

Άρθρο 143 

Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α’ 247), 

ανωτ. αριθ. 963) 

2. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. του άρθρου 49 του ν. 4807/2021(Α’ 96), ανωτ. αριθ. 1384, 

ως προς το χρονικό όριο της λήξης των συμβάσεων που παρατείνονται, και το άρθρο αυτό 

διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTzILTH2x8JrH3HbA-CdCMZ-6-MhvWkByoYwUAcjmTaF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijESDwUbXZVQWNAoHJDYKYOSPfqMAJcOXNzGw2Kcvdgvn
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3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 145 του ν. 4831/2021 (Α΄ 170), 

ανωτ. αριθ. 1563) 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 146 

Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του ΕΚΑΒ - Διάθεση χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού «Είσπραξη 

δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID - 19», για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID - 19 - 

Τροποποίηση άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021 

(Στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), ανωτ. αριθ. 1204: α) τροποποιείται το 

πρώτο εδ. της παρ. 1 ως προς τα προς διάθεση χρηματικά ποσά και τον αριθμό των προς 

αγορά ασθενοφόρων, β) τροποποιούνται τα πρώτο, δεύτερο και τέταρτο εδ. της παρ. 2 ως 

προς τον αριθμό των ασθενοφόρων, την προθεσμία διενέργειας της προμήθειας από το 

Υπουργείο Οικονομικών από τη διαβίβαση σε αυτό των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών 

των ασθενοφόρων, ως προς τον αριθμό των εταιρειών που καλούνται, την προθεσμία 

υποβολής προσφορών, τον χρόνο παράδοσης των ασθενοφόρων και τα κριτήρια επιλογής 

του αναδόχου και βελτιώνονται νομοτεχνικά, γ) τροποποιείται το δεύτερο εδ. της παρ. 3 ως 

προς την κατανομή των ασθενοφόρων ανά Υ.Π.Ε., δ) προστίθεται παρ. 4 για τη διάθεση 

μέρους του χρηματικού ποσού του λογαριασμού για την ενίσχυση δράσεων αντιμετώπισης 

των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19, και το άρθρο δωδέκατο διαμορφώνεται εκ νέου 

στο σύνολό του)  

 

… 

Άρθρο 148 

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του 

Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022 

Το άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) τροποποιείται, στον τίτλο και το πρώτο εδάφιο, 

ως προς την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης και για το 

φορολογικό έτος 2022 κατά ποσοστό 30%, και την πρόβλεψη των σχετικών προϋποθέσεων 

και το άρθρο 22Γ διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 22Γ 

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 

και 2022 

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 

2021 και 2022, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nad5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRVnQEU-WpgfoRILq7ZJAQ6qV-FVcM3aL_0sRudRnOiY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOeM2Wjc0UfibbHBUqKlQGcI8BO06C6QkB5OdmmJBrsC
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α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, 

διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή  

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση διά των 

ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του 

κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των 

λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις 

υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο 

Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του 

ν. 4339/2015 (Α’ 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, 

προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά 

εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) 

για το φορολογικό έτος 2022 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται 

τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών 

(τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και  

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και το 

φορολογικό έτος 2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του 

ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής 

δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.  

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει 

αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται, εφόσον 

το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών 

(τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση 

των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή 

της παρούσας.».  

 

… 

Άρθρο 152 

Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας 

τουριστικών λιμένων - Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του 

ν. 4070/2012 

Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) 

τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη 

χορήγηση άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:  

«α. Στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος τουριστικούς 

λιμένες χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας διαχείρισης 

του λιμένα υποβάλλει μέχρι τις 31.12.2022:  
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α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, 

όπου αυτή απαιτείται, ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης,  

β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για 

την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,  

γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία β’, δ’ και ε’ της περ. 1 της παρ. 10 

του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118),  

δ) τη δημοσιευμένη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης απόφαση χωροθέτησης ή 

την απόφαση έγκρισης της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα για τις περιπτώσεις 

τουριστικών λιμένων προ της δημοσίευσης του ν. 2160/1993. Για τους τουριστικούς 

λιμένες που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, την αίτηση της 

παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος φορέας 

διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών 

λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη 

εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος φορέας 

διαχείρισης.». 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Άρθρο 163 

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού ογδόου του ν. 

4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838) 

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου δεκάτου τετάρτου της από 

13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), ανωτ. αριθ. 167) 

3.(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δευτέρου της από 

25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), 

ανωτ. αριθ. 909) 

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του 

ν.  4812/2021 (A’ 110), ανωτ. αριθ. 1411) 

 

Άρθρο 164 

Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας 

και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 86 του ν. 4745/2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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(Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872) 

 

Άρθρο 165 

Ευθύνη ιατρών 

Η αμέλεια του ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την περίθαλψη 

νοσηλευόμενων ασθενών πασχόντων από τον κορωνοϊό COVID-19, περιορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο σε πράξεις και παραλείψεις που προδήλως αντιτίθενται στους 

γενικούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης ή στο ιατρικό πρωτόκολλο για τη διαχείριση 

περιστατικών COVID-19 ή στα υγειονομικού χαρακτήρα μέτρα που εφαρμόζονται στην 

Ελληνική Επικράτεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.  

 

… 

Άρθρο 169 

Εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις ΔΥΠΕ και στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας 

1. Το άρθρο 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), εφαρμόζεται από την 

1η.1.2022 και για ένα τρίμηνο και για την εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, εξαιρουμένων των υπαλλήλων που 

υπηρετούν στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων 

Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της 

Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

2. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους της παρ. 1 δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.  

3. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους κατά 

παρέκκλιση της υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.1.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (Β’ 17), περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την καταβολή 

αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, με 

μόνο παραστατικό τη βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων, που 

εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίας υπαλλήλων.  

 

Άρθρο 170 

Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος - Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για 

δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ειδικά για το έτος 2021, 

δικαιούνται να λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79) 

εργαζόμενοι που ήσαν δικαιούχοι και έλαβαν το βοήθημα του έτους 2019 ή 2020 κατά το 

χρονικό διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου 2021 και 30 Νοεμβρίου 2021, ανεξαρτήτως του 

κλάδου των ημερών ασφάλισής τους κατά το έτος 2020 και της ιδιότητάς τους κατά τον 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
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χρόνο της αίτησής τους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 22 του 

ν. 1836/1989, και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον 

υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες:  

α) εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) 

ΕΡΓΑΝΗ για τους οποίους, είτε δεν έχει υποβληθεί η σχετική Αναλυτική Περιοδική 

Δήλωση (ΑΠΔ) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέχρι τη 

δημοσίευση του παρόντος είτε έχει υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ και έχουν υπαχθεί σε κλάδο 

ασφάλισης που δεν τους καθιστά δικαιούχους του ειδικού εποχικού βοηθήματος,  

β) εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για 

τους οποίους δεν έχει υποβληθεί η σχετική ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Για όσους εκ των ανωτέρω δικαιούχους δεν έχουν αιτηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος, η προθεσμία της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1836/1989 παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.  

2. Οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και οι 

εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι 

οποίοι έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης 

δήλωσης με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), για τους οποίους δεν 

είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων τους με τα στοιχεία που τηρεί ο Ηλεκτρονικός 

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), όπως Αριθμό Μητρώου 

Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), 

λαμβάνουν ΑΜΑ που τους αποδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ και ασφαλίζονται από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού και με βάση το βασικό πακέτο κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών (101).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

… 

Άρθρο 174 

Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων 

Προπληρωμής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 π.δ. 97/2011 

1. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 

7996/2021, 13524/2021, 28907/2021, 28908/2021, 54404/2021, 88715/2021, 89531/2021, 

113541/2021 που εκδόθηκαν στον προϋπολογισμό του ειδικού φορέα 1047-201-0000000 

«Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» και 1047-701-0000000 «Δαπάνες 

Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» εντός του έτους 2021, 

παρατείνεται μέχρι την 31η.1.2023.  
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2. Στο στοιχείο i) της υποπαρ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 97/2011 (Α’ 232) 

προστίθενται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πλήρως 

αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Διατάκτη και εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

Δημοσιονομικού Ελέγχου ή του Ειδικού Λογιστηρίου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, να 

παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού για τις κατωτέρω κατηγορίες Χ.Ε.Π., 

ως ακολούθως: α. Μέχρι ένα (1) έτος για Χ.Ε.Π. που αφορούν δαπάνες: i) προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, προμηθειών του Πυροσβεστικού 

Σώματος και του Λιμενικού Σώματος _ Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και δαπάνες 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΕΥΠ, που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του 

αρμόδιου Υπουργού ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, ως απόρρητες, ii) 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων των Ενόπλων Δυνάμεων στο 

εσωτερικό. β. Μέχρι δύο (2) έτη για Χ.Ε.Π. που αφορούν: i) δαπάνες και προμήθειες 

εξωτερικού, ii) επιδοτήσεις εν γένει, προκειμένου για Χ.Ε.Π. που εκδίδονται στο όνομα 

της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.».  

 

Άρθρο 175 

Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), το 

ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 

ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).  

 

Άρθρο 176 

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και 

β’ βαθμού λόγω COVID-19 

1-3. (Παρατίθενται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 

214), ανωτ. αριθ. 872) 

 

... 

Άρθρο 178 

Ζητήματα προσωπικού του καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου) 

Η διάρκεια μετακίνησης του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου προσωπικού από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού 

Ζακύνθου στον Δήμο Ζακύνθου, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

ν. 4257/2014 (Α’ 93), παρατείνεται μέχρι και τις 31.12.2022.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd


68 

 

 

Άρθρο 179 

Στελέχωση Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων - Τροποποίηση παρ. 2 και 

4 άρθρου 18 ν. 4512/2018 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά το έβδομο εδάφιο 

προστίθεται νέο όγδοο εδάφιο για την άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

Κτηματολογικού Γραφείου μετά τη λήξη της θητείας του ως Προϊσταμένου 

Κτηματολογικού Γραφείου και η παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:  

«2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, οι θέσεις της παρ. 1 καλύπτονται με 

διορισμό, για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που 

απαιτούνται για τον διορισμό στις θέσεις της παρ. 1 είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) 

τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών 

αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 

(Α’ 39) και γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία 

στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των 

νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα 

(10) έτη συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του 

δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των θέσεων 

εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του 

Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του Φορέα, 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των προϊσταμένων 

διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η οποία αποτελείται από: α) μέλος του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής, β) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γ) τον Γενικό 

Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος ΠΕ Νομικών που επιλέχθηκε και του 

ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1, μετά τη λήξη της θητείας του 

πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην 

οργανική του θέση εργασίας. Αναπληρωτής Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου ή 

Υποκαταστήματος που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση 

της παρ. 1, μετά τη λήξη της θητείας του και της τυχόν ανανέωσής της επιστρέφει 

αυτοδικαίως στα καθήκοντά του στο Κτηματολογικό Γραφείο ή στο Υποκατάστημα, κατά 

περίπτωση, όπου αρχικά εντάχθηκε σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

σύμφωνα με την παρ. 4 και την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1. Με απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι 

προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση 

της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια 

απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου.».  

2. Η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς τις 

προϋποθέσεις κάλυψης των θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και 

Υποκαταστημάτων από τους νόμιμους αναπληρωτές Προϊσταμένων καταργούμενων 

εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:  
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«4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι θέσεις της παρ. 1, καλύπτονται 

ως εξής:  

α) από τους Προϊσταμένους και, όπου αυτοί ελλείπουν, από τους νόμιμους αναπληρωτές 

τους, των καταργούμενων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον δεν έχουν υποβάλει 

αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20 και, ειδικά για τους 

νόμιμους αναπληρωτές, εφόσον αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα τουλάχιστον ένα (1) 

έτος πριν από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1,  

β) από τους ειδικούς άμισθους Υποθηκοφύλακες εφόσον υποβάλλουν στον Φορέα 

σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την πρόσκληση του 

επόμενου εδαφίου. Ο Φορέας αποστέλλει, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη 

δημοσίευση του παρόντος, προς τους υπηρετούντες άμισθους Υποθηκοφύλακες, 

πρόσκληση προς υποβολή αίτησης μεταφοράς και ένταξης στον Φορέα. Η ένταξη των 

ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλάκων σε υπαλληλικό βαθμό διενεργείται με απόφαση του 

Δ.Σ. του Φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 

3528/2007, όπως ισχύει). Η υπηρεσία των ανωτέρω στις θέσεις αμίσθων 

Υποθηκοφυλάκων θεωρείται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε νόμιμη συνέπεια.  

Στις θέσεις της παρ. 1 τοποθετείται, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του 

άρθρου 1, όποιο από τα πρόσωπα των περ. α’ και β’ του πρώτου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου υπηρετούσε στο καταργούμενο, έμμισθο ή άμισθο, υποθηκοφυλακείο της 

έδρας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος.  

Όσοι από τους Υποθηκοφύλακες δεν υποβάλλουν αίτηση διορισμού στις θέσεις της 

παρ. 1, επαναδιορίζονται ως δικηγόροι στο Πρωτοδικείο, στο οποίο ήταν δικηγόροι πριν 

από το διορισμό τους ως Υποθηκοφύλακες ή διορίζονται ως συμβολαιογράφοι, σε κενή 

θέση στην έδρα του ειρηνοδικείου της περιφέρειας του εφετείου όπου υπηρετούσαν, 

εφόσον είχαν καταλάβει θέση υποθηκοφύλακα κατόπιν επιτυχίας τους σε σχετικό 

διαγωνισμό.  

Όσοι από τα πρόσωπα των περ. α’ και β’ της παρούσας παραγράφου υποβάλουν αίτηση 

μεταφοράς και ένταξης και δεν διοριστούν στις θέσεις της παρ. 1, εντάσσονται σε 

προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή 

Υποκαταστήματος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.  

Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα που ασκούνται από τους αναπληρωτές 

Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων της παρούσας 

παραγράφου.».  

 

Άρθρο 180 

Μετάταξη προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των έμμισθων 

υποθηκοφυλακείων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18 ν. 4821/2021 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) προστίθεται δεύτερο εδάφιο για 

τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του 
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προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σε άλλον Φορέα του Δημόσιου 

Τομέα και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και 

μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα για χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εξαίρεση του πρώτου 

εδαφίου δεν καταλαμβάνει αποφάσεις μετάταξης που είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως έως και την 31η Αυγούστου 2021 ή εκκρεμείς αποφάσεις μετάταξης που 

είχαν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και λάβει Κωδικό Αριθμό 

Δημοσίευσης (ΚΑΔ) έως την ως άνω ημερομηνία.».  

2. Η ισχύς πράξεων μετάταξης προσωπικού έμμισθων υποθηκοφυλακείων της παρ. 4 του 

άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), για τα οποία, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου περί 

κατάργησης, αναστέλλεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω 

απόφασης. Για το διάστημα αυτό αναστέλλεται η κατάργηση της θέσης που προβλέπεται 

στην παρ. 5 του άρθρου 1 και οι υπάλληλοι θεωρούνται αποσπασμένοι στο Ν.Π.Δ.Δ. 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» και ασκούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος 

του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος.  

 

Άρθρο 181 

Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων «άγνωστου ιδιοκτήτη» από 

Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4821/2021 

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  1 του άρθρου 49 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) τροποποιείται ως 

προς τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, χωρικής 

αρμοδιότητας και διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, τα οποία καταχωρίστηκαν στις 

κτηματολογικές εγγραφές ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση των 

πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και κατά 

παρέκκλιση του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, περιέρχονται κατά κυριότητα στον αντίστοιχο 

Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά 

γραφεία μεριμνούν για τη σχετική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία μετά την 

προσκόμιση από τον οικείο Ο.Τ.Α. διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου Ο.Τ.Α. και τη 

σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών.».  

 

Άρθρο 182 

Διευκολύνσεις ως προς την εφαρμογή μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19 

1. Για την ορθή εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της κοινής απόφασης 

της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 
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Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και για 

όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από 

τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής 

εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application): α) να αποθηκεύει πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19, προς τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας 

αυτών διά της σάρωσης του σχετικού κωδικού QR και β) να αποθηκεύει τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την ταυτοποίησή του κατά τον έλεγχο των ως άνω πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων. Η αποθήκευση των ως άνω δεδομένων διενεργείται στην κινητή συσκευή 

του φυσικού προσώπου.  

2. Για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου κατά τον έλεγχο των 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1, στην ηλεκτρονική εφαρμογή δύνανται να 

εμφανίζονται και να τηρούνται τα εξής στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο, β) η ημερομηνία 

γέννησης και γ) η φωτογραφία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή του 

διαβατηρίου του φυσικού προσώπου, σε ψηφιακή μορφή. Η άντληση των ανωτέρω 

στοιχείων γίνεται, κατόπιν αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα 

αυθεντικοποίησης, από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων ή το Μητρώο 

Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά περίπτωση, μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020. 

Τα ανωτέρω αντλούμενα στοιχεία εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο της εφαρμογής, το 

οποίο φέρει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 

του ν. 4727/2020. Η επίδειξη των ανωτέρω στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού 

προσώπου ισοδυναμεί με επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου στα πρόσωπα που είναι κατά 

νόμο επιφορτισμένα με τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων της κοινής απόφασης της 

παρ. 1 και χωρίς να διενεργείται καμία περαιτέρω επαλήθευση του ταυτοποιητικού 

εγγράφου. Μόνο τα αρμόδια κρατικά όργανα δύναται να κάνουν χρήση της διαδικασίας 

επαλήθευσης του ταυτοποιητικού εγγράφου.  

3. Ειδικά για τους ανηλίκους, οι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά 

τους, πλην των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της παρ. 1, δύνανται: α) να αποθηκεύουν 

στην ηλεκτρονική εφαρμογή τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος της 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self - test) 

του ανηλίκου ή β) να εκδίδουν νέα δήλωση μέσω της εφαρμογής, για λογαριασμό του 

ανηλίκου, και να την αποθηκεύουν στην κινητή συσκευή.  

4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά 

την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού 

για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής της παρ. 1. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και 

αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων 

και, κατ’ ελάχιστον την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, 
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καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό 

δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).  

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται να καθορίζονται τα 

ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της 

παρ. 1, τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία, τα οποία τηρούνται στην εφαρμογή, οι απαιτούμενες 

διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, 

τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος.  

Εκδόθηκε η  υ.α. 6000/2021 «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)» (Β΄ 6269), 

κατωτ. αριθ. 1742. 

Βλ. και την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 

έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» (Β΄ 6290), κατωτ. αριθ. 

1746. 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 186 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 

 

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

 

1735. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1257 της 20/23.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 

1006/31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφασης 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΄ 6180) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TG8ang3XuAxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTNJDGNOCky6iZ87hwgsJPglsPupPh3m1zF6wIsCCd9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pczdqiyoF9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3yY0zvYgIzcp2fNqvCgQLJqrtPrdP0R9tqff6s0pjb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8G4A9jyEH6cTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ4TBxXyukAHyhBf6NvmK8Mb9x6NbwmhbakET9pkC76u
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α) Των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),  

β) του Κεφ. 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 υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)»,  

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/ 31-07-2017 (Β’ 2743) απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής 

Διοίκησης».  

2. Τις υπό στοιχεία:  

α) ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β’ 19) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,  

β) ΠΟΛ. 1104/12.07.2017 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων ως 

προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,  

γ) Ε.2133/08-07-2019 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων ως 

προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,  

δ) ΠΟΛ. 1178/07.12.2010 (Β’  1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή 

νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet».  

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

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 στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-

01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».  

4. Την ανάγκη τροποποίησης διατάξεων της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 

(Β’ 19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων.  

5. Την ανάγκη μείωσης της επισκεψιμότητας στις ΔΟΥ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 καθώς και τη μείωση των δαπανών για την προμήθεια εντύπων στις ΔΟΥ.  

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 1 
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Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφαση 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», 

όπως ισχύει, ως ακολούθως:  

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Η απόδοση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα διενεργείται με την υποβολή στη 

Φορολογική Διοίκηση του εντύπου Δ210 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. και μεταβολής 

ατομικών στοιχείων», ενώ στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες διενεργείται 

με την υποβολή του εντύπου Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών 

επιχείρησης»».  

2. Η περίπτωση ζ) της παρ. 8 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Στα αλλοδαπά φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ζητούν την 

επιστροφή φόρου από οποιαδήποτε αιτία ή αγοράζουν ακίνητο ή μεταβιβάζουν μετοχές ή 

είναι υπόχρεα σε καταβολή φόρου ή συμμετέχουν ως εταίροι/μέλη, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές 

ή νόμιμοι εκπρόσωποι, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες»  

3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως έξης:  

«1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας 

υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Δ210 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και 

μεταβολής ατομικών στοιχείων».  

Με το έντυπο αυτό, δηλώνονται:  

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο και Όνομα 

Πατέρα, Επώνυμο και Όνομα Μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης στην 

Ελλάδα ή χώρα γέννησης στο εξωτερικό.  

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου ήτοι, είδος-αριθμός-ημερομηνία έκδοσης-

εκδούσα αρχή.  

γ) Η υπηκοότητα, και η οικογενειακή του κατάσταση.  

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του και η ταχυδρομική θυρίδα, εφόσον υπάρχει.  

Κατ’ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν για την εγγραφή τους στο φορολογικό 

Μητρώο τη διαδικασία της βιντεοκλήσης, μέσω της υπηρεσίας myAADEIive, υποβάλλουν 

την ηλεκτρονική αίτηση Απόκτησης Α.Φ.Μ..  

Ως στοιχείο ταυτότητας, οι Έλληνες υπήκοοι αναγράφουν τον αριθμό δελτίου της 

αστυνομικής ή της υπηρεσιακής τους ταυτότητας στις περιπτώσεις που η αστυνομική έχει 

αντικατασταθεί από υπηρεσιακή (Αστυνομία - Ελληνικός Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία 

κ.λπ.), ενώ οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού που δεν έχουν εκδώσει αστυνομική 

ταυτότητα, τον αριθμό του εν ισχύι ελληνικού διαβατηρίου τους.  

Ως στοιχείο ταυτότητας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, οι αλλοδαποί υπήκοοι 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγράφουν τον αριθμό διαβατηρίου τους ή τον 

αριθμό δελτίου ταυτότητας της χώρας τους και οι ομογενείς αναγράφουν τον αριθμό του 

Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.  
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Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που κατοικούν στο εσωτερικό της 

χώρας, αναγράφουν τον αριθμό της εν ισχύι άδειας διαμονής ή οποιουδήποτε άλλου εν 

ισχύι εγγράφου το οποίο αποδεικνύει τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα, καθώς και τον 

αριθμό διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, 

χωρίς να εξετάζεται η ισχύς αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 

στοιχεία, ταυτίζονται με αυτά της άδειας διαμονής.  

Οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που δεν κατοικούν στο εσωτερικό 

της χώρας, αναγράφουν τον αριθμό διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου εν ισχύι, 

αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.  

Για τα ανήλικα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα κάτω των δώδεκα (12) ετών που στερούνται 

αστυνομικής ταυτότητας υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής 

κατάστασης των γονέων. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης 

υποβάλλεται και για τους ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και 

επικυρωμένο.  

Τα ανωτέρω στοιχεία ταυτότητας επιδεικνύονται υποχρεωτικά με την υποβολή του 

εντύπου Δ210 και κατατίθεται φωτοαντίγραφο αυτών. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η 

κατάθεση φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας κατά την απόδοση ΑΦΜ ή τη 

μεταβολή ατομικών στοιχείων μητρώου (είτε μέσω βιντεοκλήσης, είτε κατά την υποβολή 

του εντύπου Δ210). Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε επαλήθευση των στοιχείων της 

αστυνομικής ταυτότητας μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Δελτίων 

Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που η επαλήθευση 

δεν καταστεί δυνατή, η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 

προσκόμιση ευκρινούς φωτοαντιγράφου της ταυτότητας.  

Τα στοιχεία του υπόχρεου, δηλώνονται στο έντυπο Δ210 με ελληνικούς ή λατινικούς 

χαρακτήρες, όπως αποτυπώνονται στο αυτεπαγγέλτως αναζητηθέν ή προσκομιζόμενο 

κατά περίπτωση στοιχείο ταυτότητας και καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα».  

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως έξης:  

«Στην περίπτωση θανάτου, το έντυπο Δ210 υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ ή στην 

ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματα μου» ή αποστέλλεται με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ΔΟΥ, από 

συγγενή ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Ειδικότερα, υποβάλλεται από τον ή τους εγγύτερους 

συγγενείς ή κληρονόμους, πριν την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος και προσκομίζεται, κατά περίπτωση, 

πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή 

αντίγραφο διαθήκης με το αποδεικτικό δημοσίευσης της και στην περίπτωση μη αποδοχής 

κληρονομιάς, έκθεση περί αποποίησης αυτής»  

5. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Με το παραπάνω έντυπο Δ210, ο υπόχρεος δηλώνει τη σχέση του με άλλα πρόσωπα, 

που αφορούν στην οικογενειακή του κατάσταση ή στην εκπροσώπηση του. Το ίδιο έντυπο, 

υποβάλλεται και σε περίπτωση που δημιουργηθεί ή μεταβληθεί μια τέτοια σχέση. Για τα 

ανήλικα φυσικά πρόσωπα το έντυπο Δ210 υποβάλλεται από τους ασκούντες τη γονική 

μέριμνα ή τον ασκούντα την επιμέλεια σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το νόμιμο κατά 

περίπτωση εκπρόσωπο»  
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6. Η παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Στις περιπτώσεις που το έντυπο Δ210 υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο άτομο, 

κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου, καθώς 

και της άδειας διαμονής όπου απαιτείται»  

7. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 4 

Δήλωση Έναρξης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα και εξαιρούνται από τη σύσταση τους στην Υπηρεσία Μίας Στάσης 

(ΥΜΣ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση έναρξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής 

στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε 

θεωρείται συναλλαγή.  

Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του 

καταστατικού τους στο ΓΕΜΗ ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά 

περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασης τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.  

1. Τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, ημεδαπά και 

αλλοδαπά υποβάλλουν το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών 

επιχείρησης», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Εναρξη». Η επωνυμία του νομικού 

προσώπου ή της νομικής οντότητας, αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως 

ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή το έγγραφο από 

το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συστατικό έγγραφο.  

2. Κατ’ εξαίρεση οι αγρότες για την ένταξη τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών 

υποβάλλουν το έντυπο MO «Αίτηση».  

3. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, 

μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης», συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις 

«Εναρξη» και «Υπό ίδρυση Επιχείρηση». Στη δήλωση αυτή, ως επωνυμία της υπό ίδρυση 

επιχείρησης φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά περίπτωση, 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του ιδρυτή, καθώς και η επωνυμία της υπό 

ίδρυση επιχείρησης.  

Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, που αφορούν στην υπό ίδρυση 

επιχείρηση, υποβάλλεται το ίδιο ως άνω έντυπο, με την ένδειξη «Μεταβολή».  

Με την περαίωση των εργασιών της υπό ίδρυση επιχείρησης, στις περιπτώσεις που η 

δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας υποβάλλεται στη Φορολογική 

Διοίκηση, συνυποβάλλεται ταυτόχρονα από τον ιδρυτή, δήλωση διακοπής των εργασιών 

της ίδρυσης.  

Η Φορολογική Διοίκηση μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη της υπό 

ίδρυση επιχείρησης, προβαίνει, με οίκοθεν ενέργειες, στη διακοπή της υπό ίδρυση 
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επιχείρησης με αιτία διακοπής «Μη ολοκλήρωση ίδρυσης» και δύναται να διενεργήσει 

έλεγχο για τυχόν απόκτηση παγίων ή εμπορευσίμων κατά τη διάρκεια της ίδρυσης.  

4. Σε περίπτωση συνέχισης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, της ατομικής επιχείρησης 

αποβιώσαντος, η Κοινωνία των κληρονόμων ή ο μοναδικός κληρονόμος υποβάλλει το 

έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης». Ως 

ημερομηνία έναρξης της Κοινωνίας ή σε περίπτωση μοναδικού κληρονόμου της ατομικής 

επιχείρησης αναγράφεται η ημερομηνία θανάτου του φυσικού προσώπου. Η δήλωση 

έναρξης υποβάλλεται πριν την ενεργό ανάμειξη τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση, 

συνυπογράφεται από όλους τους κληρονόμους και θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον 

υποβληθεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει.  

5. Στην περίπτωση της άτυπης ένωσης συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει υπαχθεί στις 

διατάξεις περί οροφοκτησίας (ν.3741/1929) υποβάλλεται από το πρόσωπο της περ. η) της 

παρ. 6 του άρθρου 6 το έντυπο Δ211. Ως ημερομηνία απόδοσης του ΑΦΜ θεωρείται η 

ημερομηνία υποβολής του εντύπου Δ211, εφόσον οι ως άνω ενώσεις δεν διενεργούν 

πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα 

(άρθρο 68§5 του ν.4172/2013) ισχύουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 της 

παρούσας»  

8. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 5 

Δηλώσεις Μητρώου 

Οι δηλώσεις Μητρώου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην 

ενότητα του καταλόγου των εντύπων (https://www.aade.gr/polites/katalogosentypon) και 

έχουν ως εξής:  

1) Έντυπο Δ210 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων». Το 

έντυπο Δ210 υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα κατά την εγγραφή τους στο 

Φορολογικό Μητρώο και στις περιπτώσεις μεταβολής των ατομικών τους στοιχείων.  

2) Έντυπο Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης». Το 

έντυπο Δ211 υποβάλλεται από τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές 

οντότητες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.  

3) Έντυπο Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και 

παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη 

υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη-μέλη (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

14α Κωδ. ΦΠΑ)».  

4) Έντυπο Μ13 «Δήλωση Απενεργοποίησης ΑΦΜ».  

5) Έντυπο M0 «Αίτηση».  

Η ψηφιακή αίτηση για την Απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας 

myAADEIive είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα των ραντεβού για επικοινωνία με την 

ΑΑΔΕ, μέσω βιντεοκλήσης»  

9. Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

https://www.aade.gr/polites/katalogosentypon
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«1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, 

ενδεικτικά τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό 

ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων δωρεάν παραχώρησης του 

χώρου ή μίσθωσης.  

Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού 

προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα 

μεταφρασμένο».  

10. Η παρ. 2 του άρθρου 6, με την οποία ορίζεται ότι:  

«2. Βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση, εφόσον 

υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε», καταργείται από 31/1/2022.  

11. Αντικαθίσταται η καταργηθείσα παράγραφος 3 του άρθρου 6 ως εξής:  

«3. Βεβαίωση ελέγχου από την υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του 

διακριτικού τίτλου, εφόσον χρησιμοποιείται, από επιχείρηση φυσικού προσώπου»  

12. Η παρ. 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που 

κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας, κατά την υποβολή των δηλώσεων των άρθρων 3, 4 

και 7 συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει 

και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Ειδικότερα κατά την υποβολή των δηλώσεων των άρθρων 4 και 7 η άδεια διαμονής πρέπει 

να παρέχει το δικαίωμα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτό προβλέπεται 

από το νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»  

13. Η περίπτωση η) της παρ. 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«η) Η άτυπη ένωση συνιδιοκτητών κτιρίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί 

οροφοκτησίας (ν.3741/1929) υποβάλλει:  

- Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή κανονισμό του κτιρίου και  

- Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της εκλογής του διαχειριστή, όταν η αίτηση για την 

απόδοση ΑΦΜ υποβάλλεται από αυτόν, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, 

πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με το οποίο ορίζεται το πρόσωπο που θα υποβάλει την 

αίτηση για λογαριασμό της άτυπης ένωσης και θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για 

την απόδοση ΑΦΜ, υπογεγραμμένο σε κάθε περίπτωση από την απαιτούμενη πλειοψηφία 

επί της νόμιμης απαρτίας των συνιδιοκτητών, ως αυτή ορίζεται στον κανονισμό του 

κτιρίου. Σε περίπτωση έλλειψης παντός είδους κανονισμού εφαρμόζονται αντιστοίχως οι 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 περί παμψηφίας».  

14. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:  

«Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το έντυπο 

Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης» συμπληρώνοντας 

την ένδειξη «Μεταβολή» και συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας».  

15. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:  
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«2. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η επαναλειτουργία της, 

γνωστοποιούνται στη Φορολογική Διοίκηση με την υποβολή του εντύπου Δ211. Με το 

ίδιο έντυπο τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που με τη λύση τους τίθενται σε 

εκκαθάριση, δηλώνουν τη θέση τους σε εκκαθάριση, προσκομίζοντας τη σχετική 

ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ή το στοιχείο εκείνο από το οποίο προκύπτει η λύση 

τους (π.χ. καταστατικό από το οποίο προκύπτει η λήξη του χρόνου διάρκειας). Για την 

εκπρόθεσμη θέση της επιχείρησης σε αδράνεια η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στις 

κατάλληλες επαληθεύσεις και διασταυρώσεις για τον προσδιορισμό του πραγματικού 

χρόνου»  

16. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 8 

Δήλωση Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας, υποχρεούνται, να υποβάλλουν, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την οριστική παύση της δραστηριότητας τους, το έντυπο Δ211 «Δήλωση 

έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης».  

Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης, λόγω κληρονομικής διαδοχής, 

από κληρονόμο φυσικό πρόσωπο ή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός από την 

Κοινωνία των κληρονόμων του αποβιώσαντος, το έντυπο Δ211, στο οποίο δηλώνονται και 

οι σχέσεις του/ των κληρονόμου/ων υποβάλλεται, με ημερομηνία διακοπής την 

ημερομηνία θανάτου, από τον κληρονόμο ή στην περίπτωση της κοινωνίας από έναν 

τουλάχιστον εκ των κληρονόμων και συνυπογράφεται από όλους τους κληρονόμους, 

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 3.  

Η δήλωση διακοπής της επιχείρησης του αποβιώσαντος υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη 

Δήλωση Έναρξης της Κοινωνίας κληρονόμων και θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον 

υποβληθεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει. Σε 

περίπτωση μη συνέχισης της επιχείρησης, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν 

τουλάχιστον εκ των κληρονόμων και συνυπογράφεται από όλους τους κληρονόμους και 

θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την 30η ημέρα από τη λήξη της 

προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού 

Κώδικα, όπως ισχύει. Ως ημερομηνία διακοπής θεωρείται η ημερομηνία του θανάτου ή 

εφόσον αποδεικνύεται, οποιαδήποτε προγενέστερη ημερομηνία που αναφέρεται στον 

πραγματικό χρόνο διακοπής της επιχείρησης.  

2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός 

τριάντα (30) ημερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση 

διαγραφής τους από το ΓΕΜΗ, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα 

δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός τριάντα (30) ημερών από 

τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.  

3. Η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωμένων 

χρεών ή της μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων.  

4. Η Φορολογική Διοίκηση, με οίκοθεν διαδικασίες, δύναται να προβεί στη διακοπή 

ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία θανάτου».  
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17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ ή στην ψηφιακή πύλη 

myAADE μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματα μου» από το φορολογούμενο ή το νόμιμο 

εκπρόσωπο του ή αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη 

επιστολή στην αρμόδια ΔΟΥ. Ειδικότερα ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο που 

επιλέγει την εγγραφή του στο φορολογικό Μητρώο ή τη μεταβολή των ατομικών του 

στοιχείων με τη διαδικασία της βιντεοκλήσης μέσω της Υπηρεσίας myAADEIive, 

υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση μετά συνημμένα δικαιολογητικά της, η οποία 

διαβιβάζεται στο Τμήμα ΙΓ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ myAADEIive της Διεύθυνσης Ελέγχων της 

Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.  

Ο φορολογούμενος φυσικό πρόσωπο που επιλέγει την υπηρεσία myAADEIive για να 

λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή να μεταβάλει τα στοιχεία του, επικοινωνεί με τη 

Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν ραντεβού, μέσω βιντεοκλήσης. Η συνομιλία 

βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει για δέκα (10) έτη στη διάθεση της Φορολογικής 

Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.  

Στην περίπτωση που οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται στη ΔΟΥ από τρίτο 

πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του 

δηλούντος, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

(Α’ 45), όπως ισχύει ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.  

Σε κάθε περίπτωση συναλλαγής με το φορολογούμενο (απόδοση ΑΦΜ, μεταβολή 

ατομικών στοιχείων, έναρξη, μεταβολή ή διακοπή εργασιών επιχείρησης) επαληθεύεται η 

εγκυρότητα του προσκομιζόμενου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή 

της άδειας διαμονής από τις αντίστοιχες Βάσεις Δεδομένων που τηρούνται»  

18. Το εδάφιο 1 της παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:  

«4. Στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων της 

παρούσας, με εξαίρεση τη «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων» 

(έντυπο Δ210) όταν υποβάλλεται ως μεταβολή των ατομικών στοιχείων των φυσικών 

προσώπων, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει».  

 

Άρθρο 2 

Ισχύς - Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις.  

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη αντίθετη 

διάταξη. 

 

----------.---------- 
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1736. ΑΠΟΦΑΣΗ YΠOYPΓOΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμ. 106022 της 21/23.12.2021 «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)” απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 3520)» (Β΄ 6182)  

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/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 

3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 

31. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).  

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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

4. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3),  

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

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

6. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β’ 3751), 

54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 

13031/Δ1.4551/23-3-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3- 2020 (Β’ 1131), 

13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β’  1424), 

17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’  1695), 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 

22804/Δ1.7772/12-6- 2020 (Β’  2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’  2780), 

39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β’  4261), 49091/Δ1.14744/4-12-2020 (Β’ 5474), 53345/Δ1. 

15956/11-1-2021 (Β’ 139), 8460/Δ1.2667/24- 2-2021 (Β’ 755) και 90972/15-11-2021 

(Β’ 5393) όμοιες.  

7. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8G4A9jyEH6cTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXfIYbjByOlU8qFlcQA9ADFqDhq1j9Vktq0hcEbeQm-x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
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8. 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.  

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 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 ως εξής:  

Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις-Προθεσμίες» αντικαθίσταται η παρ. 22 ως 

ακολούθως:  

«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, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο Μέρος Β’ της 

υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία 90972/15-11-2021 (Β’ 5393), υποχρεούται να 

δηλώσει την κτήση της ιδιότητας αυτής σε ειδικό πεδίο του Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) 

έως και τις 23 Ιανουαρίου 2022.»  

 

Άρθρο δεύτερο 

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)», όπως τροποποιήθηκε (Β΄ 

3520).  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από την 20η Δεκεμβρίου 2021. 

 

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

 

1737. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ2α/οικ.76966 της 9/23.12.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στην 

οργανική μονάδα έδρας (ΧΑΛΚΙΔΑ) του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας - Γενικού 

Νοσοκομείου - Κ.Υ. Καρύστου - Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Κύμης» (Β΄ 6196) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’  84) και β) της από 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8DKz-RYTmBE8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYMDfgvtUKG15vaHXMh34Dct4LYcm0CUGOViY_Hak7Rb
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1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

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

κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).  

2. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).  

3. Το π. δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» 

(Α’ 155).  

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 Υ4α/οικ. 120925/11-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» (Β’ 3479).  

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123886/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, του Γενικού 

Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Καρύστου και του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου 

Υγείας Κύμης» (Β’ 3510).  

7. Την υπό στοιχεία 78728/22-09-2021 εισήγηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.  

8. Το υπό στοιχεία 17776/07-09-2021 έγγραφο του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 

Χαλκίδας - Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Καρύστου - Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. 

Κύμης, Οργανική μονάδα έδρας (ΧΑΛΚΙΔΑ).  

9. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 22ης/08-11-2021 (θέμα 8ο) συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε.  

10. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73648/25-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

11. Το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό της οργανικής μονάδας έδρας (ΧΑΛΚΙΔΑ) 

του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας - Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Καρύστου - Γενικού 

Νοσοκομείου - Κ.Υ. Κύμης προβλέπεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).  

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς 

κατανέμονται είκοσι δύο (22) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στην οργανική 

μονάδα έδρας (ΧΑΛΚΙΔΑ) του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας - Γενικού Νοσοκομείου - 

Κ.Υ. Καρύστου - Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Κύμης, εκ των χιλίων (1000) θέσεων 

νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, 

αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή είκοσι δύο (22) οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που 

συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, για τη στελέχωση της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της οργανικής μονάδας έδρας (ΧΑΛΚΙΔΑ) του Γενικού 

Νοσοκομείου Χαλκίδας - Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Καρύστου - Γενικού 

Νοσοκομείου - Κ.Υ. Κύμης, ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής  
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Δώδεκα (12) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ  

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής  

Δέκα (10) θέσεις  

Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των αντίστοιχων 

κατηγοριών και κλάδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και δεν 

συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32).  

 

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

 

1738. 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. 80417 της 23/23.12.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την 

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 

2022 και ώρα 06:00» (Β΄ 6214) 

Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 

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

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

06:00» (Β΄ 6290), κατωτ. αριθ. 1746,  δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 9 αυτής και από 

την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άρθρου 9. 

 

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

 

1739. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 138663 της 20/24.12.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Β2-829Α/1.3.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων “Διάθεση πιστώσεων 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός 

Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"” (Β΄ 540)» (Β΄ 6225)  

Για άλλες τροποποιήσεις της ίδιας ως άνω τροποποιούμενης υ.α. βλ. την υ.α. 

126712/2020 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Fjvpr_7jp_9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZSlq9Qis7E-sydnJ8hxyr4I5yQ0qyd9i_H00x0zsB8Y
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pczdqiyoF9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3yY0zvYgIzcp2fNqvCgQLJqrtPrdP0R9tqff6s0pjb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WpBHeJ_AD6gliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVnYg6B5QTnypQmc2o6TLbiTn19v8VlpwJO1zZesIsmb
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Δράση ενίσχυσης ‘Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων’ ” (Β’ 540)» (Β’ 

5422), ανωτ. αριθ. 958. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

1.1. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),  

1.2. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

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

1.3. του π.δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της 

εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία 

αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν 

έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων.» (Α’ 77),  

1.4. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (Α’ 267) και ειδικότερα του άρθρου 17 

αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007- 2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 53),  

1.5. της παρ. 15 του άρθρου 59 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),  

1.6. του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του ν. 703/1477 περί 

Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 

4608/2019 (Α’ 66),  

1.7. 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),  

1.8. 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),  

1.9. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133) και ιδίως της παρ. 22 του άρθρου 119 αυτού,  

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

(Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4605/2019 (Α’ 52),  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PohQed08yL3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfP8QLDV9VLyXMNPkj3ZBiuyhenS6H0oJp4HfLnjPYnI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PohQed08yL3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfP8QLDV9VLyXMNPkj3ZBiuyhenS6H0oJp4HfLnjPYnI
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1.12. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

1.13. 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),  

1.14. των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,  

1.15. του Kανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά 

με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ,  

1.16. του Κανονισμού (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,  

1.17. του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων και  

1.18. της παρ.  2 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 

απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων 

και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222).  

2. Τις αποφάσεις:  

2.1. Την υπό στοιχεία Φ2-1617/7.12.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

«Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων 

παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις 

συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και 

ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (Β’ 1980),  

2.2. την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1009/4.1.2012 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εγκατάσταση 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων 

και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’ 72),  

2.3. την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1206/30.8.2013 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων 

Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών-Εκροών στις 

εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω 

αυτού» (Β’ 2237),  

2.4. την υπό στοιχεία Β2-829Α/1.3.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διάθεση 

πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης 

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540),  
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2.5. την υπό στοιχεία Φ2-1062/24.4.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης 

“Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων”» (Β’ 1171),  

2.6. την υπό στοιχεία Φ2-1510/21.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

«Προκήρυξη Δράσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (Β’ 1589), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 61674/11.6.2019 (Β΄ 2385) κοινής απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,  

2.7. την υπό στοιχεία 13001/ΔΕ-1382/26.3.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0) υπουργική 

απόφαση για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2, της Δράσης 

«Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»,  

2.8. την υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 3883/24.12.2015 (Β΄ 3016) κοινή απόφαση των 

Υφυπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες 

του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω της ΣΑΕ 

027/2, με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

(νυν Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).  

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Β2-829Α/1.3.2013 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη 

Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (Β’ 540), όπως αυτή 

ισχύει μετά τις τροποποιήσεις της από τις υπό στοιχεία Β2-1077/6.6.2013 (Β’ 1451), Β2- 

3644/3.1.2014 (Β’ 27), ΔΠΠ1059/22.3.2016 (Β’ 1021), οικ. ΔΠΠ3838/12.12.2016 

(Β’ 4086), οικ. ΔΠΠ2382/8.8.2017 (Β’ 3163), 44318/24.4.2018 (Β’ 1608), 

133859/11.12.2018 (Β’ 5766/2018) και 126712/30.11.2020 (Β’ 5422) όμοιες, με σκοπό 

την παράταση της δράσης για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων που προκλήθηκαν λόγω 

των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία 

του κορωνοϊού COVID-19 και την ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι την καταβολή της 

επιχορήγησης στις δικαιούχες επιχειρήσεις, κατόπιν των από 17/11/2021 (αρ. πρωτ. Γ. Πρ.: 

125402/19-11-2021) και από 03/12/2021 (αρ. πρωτ. Γ. Πρ.: 132586/06-12-2021) 

αιτημάτων του φορέα υλοποίησης της δράσης, ΚτΠ ΜΑΕ, μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας.  

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στο άρθρο 1 

της υπό στοιχεία Β2-829Α/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διάθεση 

πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης 

"Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (Β’ 540), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Δράσης» της υπό στοιχεία Β2-829Α/1.3.2013 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
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Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» 

(Β΄ 540) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 5 

Χρονοδιάγραμμα Δράσης 

Η Δράση, για όλους τους Κύκλους Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’, θα ολοκληρωθεί την 31η-

12-2022. Ειδικότερα, οι επιμέρους προθεσμίες καθορίζονται ως εξής:  

1. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, των δικαιολογητικών δήλωσης 

ολοκλήρωσης, έως 31-01-2022.  

2. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων τροποποίησης Μεγάλης 

Εμβέλειας, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-01-2022.  

3. Υποβολή, στον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, αιτημάτων εκταμίευσης, με 

συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως 31-5-2022. Τα δικαιολογητικά θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ έως τουλάχιστον την 30η-6-2022.  

4. Πληρωμές από τον Φορέα Υλοποίησης της δράσης, έως 30-6-2022.  

5. Λοιπές διοικητικές διαδικασίες για την εκκαθάριση και τη διαχειριστική ολοκλήρωση 

της δράσης, έως 31-12-2022».  

 

Άρθρο 2 

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

 

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

 

1740. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 2814.3/94047 της 23/24.12.2021 «Άμεση επιχορήγηση των Οργανισμών 

Λιμένων Α.Ε. (O.Λ.Α.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Υ.Ν.Α.Ν.Π.), που επλήγησαν από την εφαρμογή των μέτρων κρατικής 

παρέμβασης για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (Β΄ 

6228)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 75 του ν. 4811/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών 

δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και 

Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και 

την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄108).  

β. Του άρθρου 7 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WpBHeJ_AD6juFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUZEQ1FmSJTMHfMm2YcLBTQXnnm_YmSuc4G-ZMKez84
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WpBHeJ_AD6juFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUZEQ1FmSJTMHfMm2YcLBTQXnnm_YmSuc4G-ZMKez84
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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).  

γ. Του άρθρου 7 του ν. 4682/2020 «Κύρωση α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της 

από 143.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄76).  

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

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

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

ε. Του άρθρου 90 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 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).  

στ. Του άρθρου 180 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

άλλες ρυθμίσεις» (Α΄130).  

ζ. Του άρθρου δεύτερου 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), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α΄83).  

η. Των άρθρων εξηκοστού έκτου και εξηκοστού όγδοου της από 13-04-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄84), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104).  

θ. Του άρθρου 90 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 

σύγχρονη αγορά κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄136).  

ι. Του άρθρου 16 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄186).  

ια. Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20-03-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου 

πλοίων και σκαφών καθώς και τον απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 
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επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 

00:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00» (Β΄944), όπως τροποποιήθηκε από τις υπό 

στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.23450/07-04-2020 (Β΄1209) και Δ1α/Γ.Π.οικ.25779/ 17-04-2020 

(Β΄1480) όμοιες.  

ιβ. Του κειμένου του προσωρινού πλαισίου, όπως εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020 

[C(2020) 1863], και των τροποποιήσεων του C(2020) 2215 της 3ης Απριλίου 2020, 

C(2020) 3156 της 8ης Μαΐου 2020, της C(2020) 4509 της 29ης Ιουνίου 2020 και C(2020) 

7127 της 13ης Οκτωβρίου 2020, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της 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 (ενοποιημένο 

κείμενο), και ειδικότερα του τμήματος 3.1 αυτού.  

ιγ. Των άρθρων 21 έως 27 του Μέρους Τρίτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 

Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες 

διατάξεις» (Α΄145).  

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

(Α΄26).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

ιστ. Του άρθρου 2 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄102).  

2. Την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 

παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε ΝΠΔ ή και ΙΔ από πιστώσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού» (Β΄1138).  

3. Την υπ’ αρ. 2/53674/12-04-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

4. Την υπ’ αρ. 2/63794/20-04-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

5. Την υπ’ αρ. 2/65792/19-05-2021 απόφαση ΥΠΟΙΚ/ ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης.  

6. Την υπ’ αρ. 2811.23/8713/02-07-2021 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, του 

ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 10, Α/Α 46660 Βιβλίου 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ), την υπ’ αρ. 2811.23/14927/04-10-

2021 ανακλητική απόφαση του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. (Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 

11, Α/Α 5890 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) και την υπ’ 

αρ. 2811.23/15265/13-10-2021 ανακλητική απόφαση του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/γρ.Α.Α.Υ. 
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(Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 12, Α/Α 6395 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ).  

7. Την ανάγκη κάλυψης της απώλειας των εσόδων των O.Λ.Α.Ε. εποπτείας Υ.Ν.Α.Ν.Π., 

καθώς και των δαπανών που προκλήθηκαν από την εφαρμογή των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, κατά το οικ. έτος 2020, από την εφαρμογή των 

διατάξεων 1(ζ) έως 1(ια) του προοιμίου της παρούσας απόφασης.  

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

κρατικού προϋπολογισμού, ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων μίας χιλιάδων 

τετρακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (3.601.430,36€) για το τρέχον 

οικονομικό έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041- 202-0000000, 

ΑΛΕ 2310802897 «Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (Νομικά 

πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες 

γενικά».  

9. Την υπ’ αρ. 73/08-07-2021 Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών 

Ενισχύσεων.  

10. Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

2814.3/91928/16-12-2021 απόφασης «Θέσπιση μέτρου στήριξης των Οργανισμών 

Λιμένων Α.Ε. (O.Λ.Α.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(Υ.Ν.Α.Ν.Π.) βάσει του τμήματος 3.1 του προσωρινού πλαισίου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής» (Β΄ 6156).  

11. Το γεγονός ότι ο κάθε Ο.Λ. Α.Ε. ελέγχθηκε σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης στο 

πληροφοριακό σύστημα σώρευσης και το ποσό της άμεσης επιχορήγησης που θα λάβει 

δεν σωρρεύει με τον κανόνα 3.1 του προσωρινού πλαισίου.  

12. Την υπό στοιχεία C(2021) 9524/13-12-2021 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε.  

13. Την υπ’ αρ. 2814.3/91928/16-12-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Θέσπιση μέτρου στήριξης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (O.Λ. 

Α.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ν.Α.Ν.Π.) βάσει 

του τμήματος 3.1 του προσωρινού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (Β΄6156).  

14. Την υπ’ αρ. 2814.3.1/92303/16-12-2021 εισήγηση της ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ, 

αποφασίζουμε:  

 

1. Την άμεση επιχορήγηση των Ο.Λ. Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, 

Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Πατρών και Ραφήνας για την κάλυψη της απώλειας των 

εσόδων, που προκλήθηκε από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19, καθώς και την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποίησαν για τον 

ίδιο λόγο κατά το οικ. έτος 2020.  

2. Η ανωτέρω επιχορήγηση χορηγείται κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

με την υπ’ αρ. (13) απόφαση του προοιμίου, της υπ’ αρ. 2814.3/91928/16.12.2021 

απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Θέσπιση μέτρου 

στήριξης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (O.Λ. Α.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας 



92 

 

και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ν.Α.Ν.Π.) βάσει του τμήματος 3.1 του προσωρινού 

πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (υπ’ αρ. 14 απόφαση του προοιμίου).  

3. Το συνολικό ποσό της άμεσης επιχορήγησης διαμορφώθηκε στο ποσό των 

3.601.430,36€ και αναλύεται ως ακολούθως:  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Ο.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. 274.135,28 

Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 83.453,56 

Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 1.142.910,69 

Ο.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 484.710,74 

Ο.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 1.100.662,84 

Ο.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 466.090,25 

Ο.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 23.841,00 

Ο.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 25.626,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.601.430,36 

 

4. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310802897 

«Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (Νομικά πρόσωπα, ειδικά 

ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του ειδικού 

φορέα 1041- 202-0000000 «Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων» του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ έτους 2021.  

5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος, πλέον των 

δικαιολογητικών του άρθρου (1) της υπ΄ αρ. (2) απόφασης του προοιμίου, καθορίσθηκαν 

στο Παράρτημα I της υπ΄ αρ. (14) απόφασης του προοιμίου της παρούσας και είναι τα 

εξής:  

α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  

β. Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου που να αποδεικνύει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

τελεί σε καθεστώς πτώχευσης ή εκκαθάρισης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση 

και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για πτώχευση ή εκκαθάριση ή για θέση σε αναγκαστική 

διαχείριση./ Ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης, από την οποία προκύπτει ότι η 

επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 31-12-2019, σύμφωνα με τον ορισμό στο σημείο 

18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενώ αν πρόκειται για πολύ μικρή 
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επιχείρηση ή μικρή επιχείρηση κατά την έννοια του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014. Ειδικά αν πρόκειται για πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση κατά την έννοια του 

Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική 

την 31-12-2019, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του 

εθνικού δικαίου και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.  

δ. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της υπ’ αρ. (14) 

απόφασης του προοιμίου της παρούσας ότι το νομικό πρόσωπο:  

(α) δεν έχει λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση 

προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. 

Β10 της παρ Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/ 2013.  

(β) θα λάβει ενίσχυση, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης στο πλαίσιο της παρούσας 

απόφασης, η οποία αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του 

τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή, σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(1.800.000,00€) ανά Φορέα, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών 

επιβαρύνσεων.  

ε. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν 

τα χρήματα.  

στ. ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.  

6. Οι Ο.Λ. Α.Ε. να μεριμνήσουν για την υποβολή στην ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Δ΄ και 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους που 

έλαβαν την επιχορήγηση, τον απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και 

ξεχωριστό απολογισμό των δαπανών της παρούσας επιχορήγησης, εφόσον είναι μικρότερη 

του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν. Χωρίς την υποβολή των 

στοιχείων αυτών δεν επιτρέπεται καμία επιχορήγηση ή χρηματοδότηση των ανωτέρω 

Φορέων.  

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

 

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

 

1741. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 107422 της 24/24.12.2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, 

μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και 

επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του CΟVID- 19, για το έτος 2021» (Β΄ 6231) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών 

υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-luOiA8x4tktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVoJ0Lf1IGprrKwp5aQnE-J-28mD4TIdzdC40Pi4QELW
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Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα 

Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).  

2. Το στοιχείο β) της παρ. 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).  

3. Τον υπό στοιχεία 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 

την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ Λ352/1/24.12.2013).  

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EEL 187/1 της 26.6.204) και ιδίως τον 

ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 (προβληματική επιχείρηση) και το παράρτημα 1 

σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.  

5. Tην υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί 

η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ιδίως το 

τμήμα 3.1.  

6. Την υπ’ αρ. 59886/ΕΥΚΕ/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης 

Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας (ΠΣΣΕΕΗΣ)» (Β’ 2417).  

7. Την παρ. β του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).  

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

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

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

10. 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).  

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. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).  

15. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

17. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  
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18. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

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

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

(Α’ 2).  

21. Την υπό στοιχεία Υ6/19-7-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

22. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

23. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).  

24. Το από 24/11/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρικής Υπηρεσίας Κρατικών 

Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.  

25. Την υπ’ αρ. 97085/30-11-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

26. Την από 21/12/2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αρ. 9888 final 

C(2021).  

27. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων του πολιτισμού που επλήγησαν σημαντικά 

από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.  

28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, το ύψος της οποίας εκτιμάται έως του ποσού των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ 

(20.000.000 €) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2021 στον ΕΦ 1033-501- 0000000 

και ΑΛΕ 2310988899, αποφασίζουμε:  

 

Την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού: Θέατρα - Μουσικές σκηνές - 

Χοροθέατρα - Συναυλιακοί χώροι - Χώροι παραστάσεων και Κινηματογράφοι και 

Διανομείς κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 

1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για 

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

της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 

υπ’ αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis), ως 

εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων Θεάτρων - Μουσικών σκηνών - Χοροθεάτρων - 

Συναυλιακών χώρων - Χώρων παραστάσεων 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων Θεάτρων - Μουσικών σκηνών - Χοροθεάτρων - 

Συναυλιακών χώρων - Χώρων παραστάσεων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση 

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και γενικά οι 

επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ, θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που 

έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 

93.29.2, οι οποίες παρέμειναν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής ενισχύονται οικονομικά 

με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Υποκεφαλαίου για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2021 δεν υπάγονται οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο σε υπαίθριο χώρο.  

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας 

μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr, είτε θεάτρου, είτε μουσικής σκηνής ή 

γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων,  

και  

β. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών για το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 

τουλάχιστον 20%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που 

έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και την 26η/11/2021, ημέρα ανακοίνωσης των 

κριτηρίων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας.  

3. Δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την 

αίθουσα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ και πληροί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος.  

Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται με προτεραιότητα ο 

υπομισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο 

ιδιοκτήτης αυτής. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης χώρου 

μεταξύ ενός εκ των ανωτέρω προσώπων και τρίτων προσώπων, διαχειριστές της αίθουσας 

νοούνται οι συμβαλλόμενοι στο συμφωνητικό.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος και τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την κάλυψη 

θέσεων θεατή/ εισιτηρίου 
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1. Στις δικαιούχες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος Υποκεφαλαίου καταβάλλεται 

σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η 

επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση για τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι 

τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, ως εξής:  

Καταβάλλεται στον δικαιούχο, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών 

θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της 

άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης ή άλλου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 

δημόσια αρχή.  

α) Σε περίπτωση ενός υπομισθωτή, μισθωτή ή ιδιοκτήτη, ο υπολογισμός της οικονομικής 

ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, συναυλιακό 

χώρο, χώρο παραστάσεων ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ =(Σύνολο θέσεων x 20%) x 10 ευρώ/θέση x 

[x αριθμός προγραμματισμένων παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις)] 

 

β) Σε περίπτωση περισσοτέρων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών, ο υπολογισμός 

της οικονομικής ενίσχυσης ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, 

συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων γίνεται για κάθε έναν χωριστά σύμφωνα με το 

ποσοστό συμμετοχής του, όπως αυτό αναγράφεται στο συμφωνητικό 

υπομίσθωσης/μίσθωσης/ιδιοκτησίας ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 20%) x 10 ευρώ/ θέση 

x [x αριθμός προγραμματισμένων παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις)] x (το ποσοστό 

συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία του χώρου)  

 

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης του χώρου ο υπολογισμός 

της οικονομικής ενίσχυσης ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, 

συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων γίνεται για κάθε έναν από τους συμβαλλόμενους 

χωριστά, με βάση τον αριθμό παραστάσεων που προκύπτει από τις ημέρες και ώρες χρήσης 

του χώρου, όπως αυτές αναγράφονται στο συμφωνητικό, σύμφωνα με τον ανωτέρω 

αλγόριθμο, χωρίς τον συνυπολογισμό ποσοστού συμμετοχής τους. Στην περίπτωση αυτή, 

δεν καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο χώρο σε περισσότερους από τρεις (3) 

δικαιούχους.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται ανά 

επιχείρηση και ανά χώρο δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από 24 παραστάσεις 

ανά μήνα.  

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
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Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων Θεάτρων - Μουσικών σκηνών - Χοροθεάτρων - 

Συναυλιακών χώρων - Χώρων παραστάσεων για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, 

Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση 

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και γενικά οι 

επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και ΟΤΑ, θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που 

έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 

93.29.2, ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/ 

εισιτηρίου για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2021. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Υποκεφαλαίου για τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

μόνο σε υπαίθριο χώρο.  

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας 

μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr, είτε θεάτρου, είτε μουσικής σκηνής ή 

γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων  

και  

β. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών για το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 

τουλάχιστον 20%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που 

έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και την 26η/11/2021, ημέρα ανακοίνωσης των 

κριτηρίων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας.  

3. α. Στην περίπτωση λειτουργούσας επιχείρησης, δικαιούχος είναι ο/οι παραγωγός/οι 

της παράστασης που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος και ο 

οποίος μπορεί να είναι υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης ή πρόσωπο στο οποίο 

παραχωρείται η χρήση αδειοδοτημένου χώρου κατά την παρ. 2α του παρόντος άρθρου.  

β. Σε περίπτωση πολλαπλών παραγωγών (διαφορετικά έργα/στον ίδιο χώρο) δικαιούχος 

είναι αυτοτελώς ο κάθε παραγωγός της παράστασης, που πληροί τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του παρόντος.  

4. α. Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή 

δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, δικαιούχος είναι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την 

αίθουσα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει στους ανωτέρω ΚΑΔ και πληροί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος.  

β. Διαχειριστής της αίθουσας, για την εφαρμογή της παρούσας, νοείται με προτεραιότητα 

ο υπομισθωτής κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο μισθωτής, κι αν τέτοιος δεν υπάρχει, ο 

ιδιοκτήτης αυτής. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης χώρου 
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μεταξύ ενός εκ των ανωτέρω προσώπων και τρίτων προσώπων, διαχειριστές της αίθουσας 

νοούνται οι συμβαλλόμενοι στο συμφωνητικό.  

5. Στην περίπτωση επιχείρησης της παρ. 1 του παρόντος, που λειτούργησε για χρονικά 

διαστήματα εντός των μηνών Ιούνιου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, ο/οι παραγωγός/οι της παράστασης υποχρεούται/νται 

υπευθύνως να δηλώσει/ουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων: α) τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχει/ουν ενεργό συμβόλαιο ανά έργο 

καθώς και β) τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς, με τους οποίους 

έχει/ουν συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά τους δικαιώματα.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος και τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης με βάση την κάλυψη 

θέσεων θεατή/ εισιτηρίου 

1. Στις δικαιούχες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος Υποκεφαλαίου καταβάλλεται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό δέκα (10) ευρώ ανεξαρτήτως της τιμής του 

εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά παράσταση, για 

τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2021 και για συνολικό μέγιστο αριθμό είκοσι τεσσάρων (24) παραστάσεων ανά μήνα, ως 

εξής:  

α) Στην περίπτωση επιχείρησης του άρθρου 1 του παρόντος Υποκεφαλαίου, που 

λειτούργησε για χρονικά διαστήματα εντός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, 

Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις 

ΦΠΑ του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου τριμήνου 2021, καταβάλλεται στον παραγωγό 

της παράστασης, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% των συνολικών θέσεων 

θεατή/εισιτηρίων της εκάστοτε παράστασης, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον 

μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης ή άλλου 

εγγράφου που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.  

Σε περίπτωση παραγωγού παράστασης σε υπαίθριο χώρο ο αριθμός θέσεων του χώρου 

επί του οποίου υπολογίζεται η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 

των 500.  

i) Στην περίπτωση όπου στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται άνω της μιας 

παράστασης/έργου, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται ανά παραγωγή και ανά 

παραγωγό και για μέγιστο αριθμό 24 παραστάσεων στον καθένα και ο υπολογισμός της 

γίνεται ανά μήνα και ανά παραγωγή/έργο ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 40%) x 10 ευρώ/θέση x 

(x αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα)  

 

ii) Σε περίπτωση συμπαραγωγής παράστασης/έργου, ο υπολογισμός της οικονομικής 

ενίσχυσης γίνεται για κάθε έναν παραγωγό χωριστά και για μέγιστο αριθμό 24 
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παραστάσεων σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή. Στην περίπτωση 

αυτή ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 40%) x 10 ευρώ/θέση x 

(x αριθμός πραγματοποιηθεισών παραστάσεων για το δηλωθέν διάστημα) x (το 

ποσοστό συμμετοχής του στην παραγωγή)  

 

Στην περίπτωση κατά την οποία από το συμφωνητικό συμπαραγωγής, δεν προκύπτουν 

ποσοστά συμμετοχής εκάστου στην συμπαραγωγή, τεκμαίρεται ίση συμμετοχή καθενός.  

β) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης του άρθρου 1 του παρόντος Υποκεφαλαίου, η 

οποία παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής ή από επιλογή για χρονικά διαστήματα 

εντός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2021, καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα, ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις 

προκύπτουν από τον μέγιστο αριθμό θέσεων της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης 

γνωστοποίησης ή άλλου εγγράφου που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.  

i) Σε περίπτωση ενός υπομισθωτή, μισθωτή ή ιδιοκτήτη, ο υπολογισμός της οικονομικής 

ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, συναυλιακό 

χώρο, χώρο παραστάσεων ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 20%) x 10 ευρώ/θέση x 

[x αριθμός προγραμματισμένων παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις)για το δηλωθέν 

χρονικό διάστημα] 

 

ii) Σε περίπτωση περισσοτέρων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών ο υπολογισμός 

της οικονομικής ενίσχυσης ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, 

συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων γίνεται για κάθε έναν χωριστά σύμφωνα με το 

ποσοστό συμμετοχής του, όπως αυτό αναγράφεται στο συμφωνητικό 

υπομίσθωσης/μίσθωσης/ιδιοκτησίας ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 20%) x 10 ευρώ/θέση x 

[x αριθμός προγραμματισμένων παραστάσεων (έως 24 παραστάσεις) για το δηλωθέν 

χρονικό διάστημα] x (το ποσοστό συμμετοχής του στην 

υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία του χώρου) 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης του χώρου, ο υπολογισμός 

της οικονομικής ενίσχυσης ανά μήνα και ανά θέατρο, μουσική σκηνή, χοροθέατρο, 

συναυλιακό χώρο, χώρο παραστάσεων γίνεται για κάθε έναν από τους συμβαλλόμενους 
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χωριστά, με βάση τον αριθμό παραστάσεων που προκύπτει από τις ημέρες και ώρες χρήσης 

του χώρου, όπως αυτές αναγράφονται στο συμφωνητικό, σύμφωνα με τον ανωτέρω 

αλγόριθμο, χωρίς τον συνυπολογισμό ποσοστού συμμετοχής τους. Στην περίπτωση αυτή, 

δεν καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο χώρο σε περισσότερους από τρεις (3) 

δικαιούχους.  

Το συμφωνητικό παραχώρησης θα πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι 30/9/2021 και να έχει 

γνωστοποιηθεί στο taxinset έως και την 20/10/2021.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται ανά 

επιχείρηση και ανά χώρο δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από 24 παραστάσεις 

ανά μήνα.  

2. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι παραγωγός λειτουργούσας επιχείρησης για 

ένα χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς και υπομισθωτής/μισθωτής/ιδιοκτήτης ή 

πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται ο χώρος κλειστής επιχείρησης για το υπόλοιπο χρονικό 

διάστημα του μήνα αναφοράς, η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται ανά επιχείρηση 

και ανά χώρο δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από 24 παραστάσεις ανά μήνα.  

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α 

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης/ Δικαιολογητικά από τον παραγωγό 

λειτουργούσας επιχείρησης θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού 

χώρου και χώρου παραστάσεων 

1. Οι παραγωγοί παραστάσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών 

χώρων και χώρων παραστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Υποκεφαλαίου ΙΙ του 

Κεφαλαίου Α, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, 

υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση 

του Υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Α της παρούσας στην ειδική πλατφόρμα 

stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Οι παραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ανά παραγωγή σε 

ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση παραγωγού ένταξης στην οικονομική 

ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως 

και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ με την οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους και δηλώνουν τα κάτωθι:  

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, διεύθυνση, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.).  

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης ή 

άλλου εγγράφου που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή καθώς και τον αριθμό άδειας 

λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  
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γ. Τον τίτλο παραγωγής/έργο.  

δ. Την επωνυμία, την έδρα, τη διεύθυνση και την Περιφερειακή Ενότητα του 

θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου παραστάσεων.  

ε. Τους καλλιτέχνες και τα στοιχεία τους που έχουν ενεργό συμβόλαιο για την εκτέλεση 

της παραγωγής και τους συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς και τα στοιχεία 

τους, με τους οποίους έχει συμφωνηθεί η καταβολή ποσών που αφορούν τα πνευματικά 

τους δικαιώματα.  

στ. Τον αριθμό των παραστάσεων που πραγματοποίησε κατά τους δηλωθέντες μήνες,  

ζ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

η. Τα στοιχεία συμπαραγωγού/ων (εφόσον υπάρχει) και το/τα ποσοστό/α συμμετοχής 

στην παραγωγή.  

θ. Τα χρονικά διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Υποκεφαλαίου ΙΙ 

του Κεφαλαίου Α, τα οποία διασταυρώνονται σε άμεσο χρόνο με τα φορολογικά στοιχεία 

που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.  

3. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επίσης αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης 

ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των 

θέσεων του χώρου του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού 

χώρου/χώρου παραστάσεων, β) συμφωνητικό μίσθωσης σε ισχύ για το χρονικό διάστημα 

που αιτείται και αποδεικτικό ανάρτησης του νομίμως στο taxisnet/συμφωνητικό 

παραχώρησης χρήσης χώρου σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που αιτείται και αποδεικτικά 

νόμιμης γνωστοποίησης στο taxisnet γ) το συμφωνητικό συμπαραγωγής, όπου αυτό 

απαιτείται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που αιτείται και αποδεικτικά νόμιμης 

γνωστοποίησης στο taxisnet.  

4. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός λειτουργούσας επιχείρησης 

και υπομισθωτής/ μισθωτής/ιδιοκτήτης ή πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η χρήση 

χώρου στον οποίο η επιχείρηση παρέμεινε κλειστή είτε από επιλογή είτε λόγω κρατικής 

εντολής, υποβάλλονται αυτοτελείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία ως παραγωγός και μίας ως 

υπομισθωτής ή πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η χρήση/μισθωτής/ιδιοκτήτης για τα 

αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης/ Δικαιολογητικά από τον υπομισθωτή/μισθωτή/ 

ιδιοκτήτη/πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η χρήση χώρου θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων 

1. Οι υπομισθωτές/μισθωτές/ιδιοκτήτες επιχείρησης ή πρόσωπα στα οποία παραχωρείται 

ο χώρος επιχείρησης της παρ. 3 του άρθρου 1 του Υποκεφαλαίου Ι και της παρ. 4 του 

άρθρου 1 του Υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Α, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν την 

οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση 

ένταξης στην οικονομική ενίσχυση των Υποκεφαλαίων Ι και ΙΙ του Κεφαλαίου Α στην 

ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
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Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε ειδικό έντυπο με τίτλο: 

«Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση υπομισθωτή/μισθωτή/ιδιοκτήτη θεάτρων, μουσικών σκηνών, 

χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων ένταξης στην οικονομική 

ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως 

και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, με την 

οποία αιτούνται την οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι:  

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.).  

β. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων που δηλώνεται στην άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση 

γνωστοποίησης, ή σε άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, καθώς και τον 

αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

γ. Τον τίτλο προγραμματισμένου έργου (σε περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί).  

δ. Την επωνυμία, την έδρα του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού 

χώρου/χώρου παραστάσεων, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται.  

ε. Τον αριθμό προγραμματισμένων παραστάσεων ανά μήνα.  

στ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

ζ. Τα στοιχεία συνυπομισθωτή/συνμισθωτή/συνιδιοκτήτη (εφόσον υπάρχει) και το 

ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία.  

η. Τα χρονικά διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και τα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 των Υποκεφαλαίων Ι και 

ΙΙ του Κεφαλαίου Α, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται 

στην ΑΑΔΕ.  

2. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επίσης αναρτάται: α) η άδεια λειτουργίας ή δήλωση γνωστοποίησης 

της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από 

δημόσια αρχή, του θεάτρου/μουσικής σκηνής/χοροθεάτρου/συναυλιακού χώρου/χώρου 

παραστάσεων και β) συμφωνητικό υπομίσθωσης/μίσθωσης σε ισχύ για το χρονικό 

διάστημα που αιτείται, νομίμως αναρτημένο στο taxisnet/συμφωνητικό παραχώρησης 

χρήσης σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που αιτείται, καθώς και αποδεικτικό νόμιμης 

γνωστοποίησης στο taxisnet ή συμβόλαιο κυριότητας.  

3. Σε περίπτωση περισσοτέρων υπομισθωτών, μισθωτών και ιδιοκτητών την 

αίτηση/υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου την υποβάλλει ο κάθε ένας 

χωριστά, δηλώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του στην υπομίσθωση/μίσθωση/ιδιοκτησία 

επί του οποίου θα υπολογιστεί η οικονομική ενίσχυση, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής αίτησης επιχειρήσεων υπαγωγής στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον 

Καν. 1407/2013 (De minimis) 
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1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 των Υποκεφαλαίων Ι και ΙΙ του Κεφαλαίου Α 

υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση υπαγωγής «Αίτηση/δήλωση 

επιχείρησης υπαγωγής στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ), στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που 

τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

Με την ανωτέρω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να 

λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Καν. 

1407/2013 De minimis καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με 

την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.  

Η επιχείρηση υποβάλει μία αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτως του αριθμού των 

υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλει ως παραγωγός λειτουργούσας επιχείρησης ή 

διαχειριστής θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου, χώρου 

παραστάσεων επιλέγοντας ένα νομικό πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω.  

2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα εξής δικαιολογητικά:  

α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 

31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης), δεν 

ήταν προβληματική σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014:  

i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω 

συσσωρευμένων ζημιών,  

ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους 

λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς 

και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία 

έτη:  

Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 7,5 και ο 

δείκτης κάλυψης χρηματοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (ΕΒΙTDA interest 

coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.  

β. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων κινηματογράφου και διανομέων κινηματογραφικών 

ταινιών σε κινηματογράφους 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
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Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων κινηματογράφου για τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση 

1. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., 

υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14, οι οποίες παρέμειναν 

κλειστές κατόπιν δημόσιας εντολής ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής 

κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, 

Απρίλιο και Μάιο 2021. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Υποκεφαλαίου για τους μήνες 

Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2021 δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

μόνο σε υπαίθριο χώρο.  

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας κινηματογράφου ή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της 

δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr,  

β. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 

τουλάχιστον 20%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που 

έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και την 26η/11/2021, ημέρα ανακοίνωσης των 

κριτηρίων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας.  

Η προϋπόθεση της περίπτωσης β. δεν χρειάζεται να συντρέχει για επιχειρήσεις 

κινηματογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019 υπό την προϋπόθεση 

ότι παρουσιάζουν ζημία κατά το έτος 2020.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων 

κινηματογράφου 

Στις δικαιούχες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος Υποκεφαλαίου, με κύριο ή 

δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14, καταβάλλεται σταθερό ποσό τεσσάρων (4) ευρώ, ανεξαρτήτως 

της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά 

προβολή, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 και για 

έως σαράντα (40) προβολές ανά μήνα, ως εξής:  

Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 καταβάλλεται 

στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα 

ανήκει στον ανωτέρω ΚΑΔ, συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των 

συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο 

πληθυσμό της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης ή άλλου εγγράφου που 

έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.  
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Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά κινηματογράφο, και 

έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 10%) x 4 ευρώ/θέση x 

(x αριθμός προγραμματισμένων προβολών) 

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων κινηματογράφου για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση 

1. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., 

υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14 ενισχύονται 

οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες 

Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021. Στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος Υποκεφαλαίου για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2021 δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο σε υπαίθριο χώρο. 2. 

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1α. του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας κινηματογράφου ή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της 

δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr,  

β. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 

τουλάχιστον 20%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που 

έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και την 26η/11/2021, ημέρα ανακοίνωσης των 

κριτηρίων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας.  

Η προϋπόθεση της περίπτωσης β. δεν χρειάζεται να συντρέχει για επιχειρήσεις 

κινηματογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019 υπό την προϋπόθεση 

ότι παρουσιάζουν ζημία κατά το έτος 2020.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων 

κινηματογράφου 

1. Στις δικαιούχες επιχειρήσεις του άρθρου 1 του παρόντος Υποκεφαλαίου, με κύριο ή 

δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14, καταβάλλεται σταθερό ποσό τεσσάρων (4) ευρώ, ανεξαρτήτως 

της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση θεατή/εισιτήριο, ανά 
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προβολή, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2021 και για έως σαράντα (40) προβολές ανά μήνα, ως εξής:  

α) Στην περίπτωση επιχείρησης που λειτούργησε για χρονικά διαστήματα εντός των 

μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου 

τριμήνου 2021, καταβάλλεται στην επιχείρηση συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 20% 

των συνολικών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο 

πληθυσμό της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης ή άλλου εγγράφου που 

έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.  

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά κινηματογράφο, και 

έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 20%) x 4 ευρώ/θέση x 

(x αριθμός πραγματοποιηθεισών προβολών για το δηλωθέν χρονικό διάστημα) 

 

β) Στην περίπτωση επιχείρησης, η οποία παρέμεινε κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής ή 

από επιλογή για χρονικά διαστήματα εντός των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, 

Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, καταβάλλεται στην 

επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της δραστηριότητα ανήκει 

στον ανωτέρω ΚΑΔ, συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των συνολικών 

θέσεων θεατή/εισιτηρίων, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό 

της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης ή της δήλωσης γνωστοποίησης ή 

άλλου εγγράφου που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.  

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά κινηματογράφο, και 

έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής:  

 

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 10%) x 4 ευρώ/θέση x 

(χ αριθμός προγραμματισμένων προβολών για το δηλωθέν διάστημα)  

 

2. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο είναι λειτουργούσα επιχείρηση κινηματογράφου 

για ένα χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς και κλειστή επιχείρηση 

κινηματογράφου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του μήνα αναφοράς, η οικονομική 

ενίσχυση που καταβάλλεται ανά επιχείρηση και ανά χώρο δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε 

περισσότερες από 40 προβολές ανά μήνα.  

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών ταινιών σε 

κινηματογράφους για το έτος 2021 
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Άρθρο 1 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στην οικονομική ενίσχυση 

1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που 

έχουν ΚΑΔ 59.13, κύριο ή δευτερεύοντα, ενισχύονται οικονομικά για τους μήνες 

Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2021.  

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. είναι διανομείς ταινιών σε κινηματογράφους,  

και β. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών στο σύνολο της δραστηριότητας του ΚΑΔ 

59.13 κατά το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 τουλάχιστον 20%, όπως προκύπτει από 

τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και την 26η/11/2021, ημέρα 

ανακοίνωσης των κριτηρίων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της παρούσας.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών 

Στις δικαιούχες επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών του άρθρου 1 του 

παρόντος Υποκεφαλαίου, με ΚΑΔ 59.13, κύριο ή δευτερεύοντα, καταβάλλεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό οικονομική ενίσχυση που καλύπτει το 40% της διαφοράς της 

μείωσης του κύκλου εργασιών (πτώση τζίρου) των εσόδων της δραστηριότητας διανομής 

ταινιών σε κινηματογράφους του έτους 2020 σε σχέση με το έτος 2019.  

 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β 

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/Δικαιολογητικά από λειτουργούσα επιχείρηση 

κινηματογράφου 

Η δικαιούχος λειτουργούσα επιχείρηση κινηματογράφου του άρθρου 1 του 

Υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Β, η οποία επιθυμεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση 

της παρούσας, υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην 

οικονομική ενίσχυση του Υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Β υποχρεωτικά στην ειδική 

πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 

της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:  

α. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση λειτουργούσας 

επιχείρησης κινηματογράφου ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του 
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άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία 

αιτείται την οικονομική ενίσχυση και δηλώνει τα κάτωθι:  

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.).  

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης 

ή άλλου εγγράφου που έχει εκδοθείσα από δημόσια αρχή καθώς και τον αριθμό άδειας 

λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

γγ. Την επωνυμία, τη διεύθυνση του κινηματογράφου, καθώς και την Περιφερειακή 

Ενότητα στην οποία βρίσκεται.  

δδ. Τον αριθμό των πραγματοποιηθεισών προβολών στα δηλωθέντα διαστήματα και όχι 

πάνω από 40 ανά μήνα.  

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

στστ. Τους μήνες και χρονικά διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και 

τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 1 του 

Υποκεφαλαίου ΙΙ του Κεφαλαίου Β, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία 

που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.  

Επίσης, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση/αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας ή 

δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου ή άλλου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 

δημόσια αρχή.  

Σε περίπτωση επιχείρησης κινηματογράφου η οποία διαχειρίζεται και αίθουσα/αίθουσες 

θερινού κινηματογράφου να αποδεικνύεται ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχούν στις 

αίθουσες θερινών και χειμερινών προβολών.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης/ Δικαιολογητικά από κλειστή επιχείρηση 

κινηματογράφου 

Η δικαιούχος κλειστή επιχείρηση που διαχειρίζεται την κινηματογραφική αίθουσα της 

παρ. 1 του άρθρου 1 του Υποκεφαλαίου Ι και της παρ. 1 του άρθρου 1 του Υποκεφαλαίου 

ΙΙ του Κεφαλαίου Β και η οποία επιθυμεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, 

υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση των 

Υποκεφαλαίων Ι και ΙΙ του Κεφαλαίου Β υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα 

stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:  

α. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση κλειστής επιχείρησης 

κινηματογράφου ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του 

ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτείται την 

οικονομική ενίσχυσή και δηλώνει τα κάτωθι:  
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αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.).  

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης 

ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου που έχει εκδοθείσα από δημόσια αρχή καθώς και τον 

αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

γγ. Την επωνυμία, τη διεύθυνση του κινηματογράφου, καθώς και την Περιφερειακή 

Ενότητα στην οποία βρίσκεται.  

δδ. Τον αριθμό προγραμματισμένων προβολών ανά μήνα και όχι πάνω από 40,  

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

στστ. Τους μήνες και τα χρονικά διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς 

και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 των 

Υποκεφαλαίων Ι και ΙΙ του Κεφαλαίου Β, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά 

στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.  

Επίσης, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση/αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας ή 

δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου ή άλλου εγγράφου που έχει εκδοθεί από 

δημόσια αρχή.  

Σε περίπτωση επιχείρησης κινηματογράφου η οποία διαχειρίζεται και αίθουσα/αίθουσες 

θερινού κινηματογράφου να αποδεικνύεται ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχούν στις 

αίθουσες χειμερινών και θερινών προβολών.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης/ Δικαιολογητικά επιχειρήσεων διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών 

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών του άρθρου 1 του 

Υποκεφαλαίου ΙΙΙ του Κεφαλαίου Β, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν την οικονομική 

ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην 

οικονομική ενίσχυση του Υποκεφαλαίου ΙΙΙ του Κεφαλαίου Β στην ειδική πλατφόρμα 

stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, τα κάτωθι:  

α. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών ένταξης στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του 

άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α’ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, με την οποία αιτούνται την 

οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι  

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κ.λπ.).  
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ββ. Είναι διανομέας κινηματογραφικών ταινιών σε κινηματογράφους και δηλώνει τα 

έσοδα της από τη διανομή ταινιών σε κινηματογράφους το έτος 2019 και το έτος 2020, τα 

οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.  

γγ. Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία διασταυρώνονται με τα 

φορολογικά στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.  

δδ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

Επίσης στο Π.Σ. Εργάνη με την ίδια δήλωση/αίτηση αναρτάται συμφωνητικό διανομής 

με κινηματογραφική αίθουσα που να έχει συναφθεί το έτος 2019 ή το έτος 2020.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία υποβολής αίτησης επιχειρήσεων υπαγωγής στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον 

Καν. 1407/2013 (De minimis) 

1. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου και επιχειρήσεων διανομέων κινηματογραφικών 

ταινιών του Κεφαλαίου Β υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό 

έντυπο «Αίτηση/δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 

1407/2013 (De minimis)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ) η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία δηλώνουν το αν αιτούνται να 

λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του 

Κανονισμού de minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με 

την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.  

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν μόνο μία Αίτηση/δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο 

Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis) ανεξαρτήτως του αριθμού των 

υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης, επιλέγοντας ένα νομικό πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα εξής δικαιολογητικά:  

α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 

31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης), δεν 

ήταν προβληματική σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

651/2014:  

i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω 

συσσωρευμένων ζημιών,  

ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους 

λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς 

και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία 

έτη:  
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Ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 7,5 και ο 

δείκτης κάλυψης χρηματοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (ΕΒΙTDA interest 

coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.  

β. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Πλαίσιο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται έως την 30ή Ιουνίου 

2022 ή έως την ημερομηνία λήξης του Προσωρινού Πλαισίου, όπως αυτή τυχόν παραταθεί 

μετά τη θέση της παρούσας σε ισχύ:  

i) είτε σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης 

της νόσου COVID-19»,  

ii) είτε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα 

βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (2.300.000 €).  

3. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Καν. De 

minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 

2019- 2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και 

δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €).  

4. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

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

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 

το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα.  

5. Επιπλέον των προϋποθέσεων των Υποκεφαλαίων Ι και ΙΙ των Κεφαλαίων Α και Β της 

παρούσας, η επιχείρηση πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

α. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ), 

πρέπει:  
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i) Να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια του παραρτήματος 

Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη 

με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,  

ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 

του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς και σε επίπεδο 

ενιαίας επιχείρησης, ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν 

ήδη προβληματική στις 31/12/2019, να μην υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία 

ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή 

εναλλακτικά, εάν την έχει λάβει, να έχει αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 

εγγύησης και επίσης, να μην έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή εναλλακτικά, εάν την 

έχει λάβει, να μην υπόκειται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης,  

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς 

στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το τμήμα 3.1 

του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία 

από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.  

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται (και) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης κατά 

την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.  

β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 (De 

minimis), πρέπει:  

i) Να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους 

τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,  

ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς 

στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. De 

minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία 

από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,  

iii) σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για 

ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 

1407/13, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν 

ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα,  

iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, 

συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση 

με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.  

 

Άρθρο 2 

Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Στην περίπτωση που ο ίδιος χώρος λειτουργεί ως κινηματογράφος και ως θέατρο για 

το ίδιο χρονικό διάστημα η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται βάσει της αίτησης που 

αφορά τον ένα από τους δύο χώρους κατ’ επιλογή της αιτούσας επιχείρησης.  

2. Προκειμένου για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις 

διενεργείται έλεγχος της σώρευσης σε επίπεδο επιχείρησης - μοναδικό ΑΦΜ, με βάση τα 

στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος 
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Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ, https://www.sorefsis.gr) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση, και το ύψος της 

οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε 

να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 1 παρόντος Κεφαλαίου.  

3. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από 

περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, 

κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που 

αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 2 

και 3 του άρθρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου, 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 κατά περίπτωση όρια.  

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (De minimis) της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 

Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη 

της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.  

5. Μετά τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, τον έλεγχο των 

επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχο σώρευσης, οι δικαιούχοι 

ενημερώνονται ψηφιακά για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης. Για τον έλεγχο των 

δηλώσεων της αίτησης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατηρεί το 

δικαίωμα να διασταυρώνει τα δηλωθέντα στοιχεία με κάθε πρόσφορο μέσο. Το ποσό της 

ενίσχυσης επιχειρήσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις των δικαιούχων 

1. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου 

διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου της 

οικονομικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Καν. 1407/2013 ή 

υποβολή ψευδών στοιχείων, η χορηγηθείσα ενίσχυση αναζητείται κατά τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις και στο άρθρο 6 του παρόντος Κεφαλαίου.  

2. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

οικονομικής ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή 

των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, 

ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

https://www.sorefsis.gr/
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ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή.  

3. Οι επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, 

χώρων παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογράφων επιστρέφουν ποσοστό 20% της 

οικονομικής ενίσχυσης για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών 

(3) ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, 

μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.  

 

Άρθρο 4 

Υποχρέωση διαφάνειας - Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης 

της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των 

υποχρεώσεων των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη 

βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από αρμόδιους φορείς, και 

τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης 

των ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της 

παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.  

2. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο 

πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για 

την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην 

υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).  

3. Με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - 

λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση 

που έλαβε.  

4. Το τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του 

Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων του 

Πολιτισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ 

με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται 

σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 

στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, 

στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  
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2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 

δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση 

του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ 

με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το 

συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/ 12-03-2019 Πράξη 

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για 

την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα 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.  
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6. Για την πληρωμή οικονομικής αυτής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) 

της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 6 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 

δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με βάση τις υπ’ αρ. 5774/203/6-2- 2021 

(Β’ 457) και υπ’ αρ.24907/ 29-4-2021 (Β’ 1820) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως 

ισχύουν, στην αιτούσα δικαιούχο επιχείρηση, τα οποία καταλογίζονται σε βάρος του 

ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή 

του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, αναζητούνται εντόκως από την 

ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς 

της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 

την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης 

(2008/C 14/06) και συμψηφίζονται με τυχόν ποσά που πρόκειται να εισπράξει η 

επιχείρηση με βάση την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.  

3. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

Τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και 

έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται 

σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 

καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06). 
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(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1742.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 6000 της 27/28.12.2021 

«Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 

182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)» (Β΄ 6269) 
 

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 

Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),  

β) του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 251), και ιδίως της παρ. 5,  

γ) του άρθρου 33 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),  

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 184),  

ε) την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου 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 

«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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TG8ang3XuAxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTNJDGNOCky6iZ87hwgsJPglsPupPh3m1zF6wIsCCd9
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συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις.»(Α’ 104),  

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 άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

(Α’ 134),  

η) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

3. Την υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού 

Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ)» (Β’ 988).  

4. Την υπ’ αρ. 3981/25.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή 

υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών OAuth. 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων 

Φορέων» (Β’ 762).  

5. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία 

αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» 

(Β’ 4798),  

6. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).  

7. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της ειδικής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 προς τον σκοπό της 

διευκόλυνσης των φυσικών προσώπων στην τήρηση των μέτρων περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και σκοπός 
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1. Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός: α) των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά 

με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile 

application) του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 («εφαρμογή») που είναι προσβάσιμη μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και β) των τεχνικών 

και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τηρούνται στην εφαρμογή.  

2. Σκοπός της παρούσας είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά την 

εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της κοινής απόφασης της παρ. 1 του 

άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

 

Άρθρο 2 

Αποθήκευση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων COVID-19 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει μέσω της εφαρμογής πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19, προς τον σκοπό του ελέγχου της εγκυρότητας, της γνησιότητας και της ακεραιότητας 

του περιεχομένου αυτών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τα πρόσωπα ή τα αρμόδια 

κρατικά όργανα που είναι κατά νόμο επιφορτισμένα με τον έλεγχο της τήρησης των 

μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δια της σάρωσης του σχετικού 

κωδικού QR που τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις φέρουν, μέσω της ειδικής εφαρμογής 

«Covid Free GR» του άρθρου 33 του ν. 4816/2021.  

2. Ειδικότερα, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αποθηκεύει μέσω της εφαρμογής τα 

ακόλουθα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις:  

α) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. με πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση του φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του 

κορωνοϊού COVID- 19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του 

ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή  

β) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. με πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση του φυσικού προσώπου -κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον 

κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση 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, ή  

γ) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. με πληροφορίες σχετικά με το 

αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής 

μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού 

COVID-19 της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας.  

3. Το φυσικό πρόσωπο αποθηκεύει τα ως άνω πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις μέσω της 

εφαρμογής: α) με τη σάρωση του κωδικού QR που φέρει το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση, 

ή β) με τη μεταφόρτωση του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης σε μορφή αρχείου PDF.  

4. Η αποθήκευση των ως άνω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διενεργείται στην κινητή 

συσκευή του φυσικού προσώπου.  
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Άρθρο 3 

Αποθήκευση στοιχείων ταυτοποίησης 

1. Για τον σκοπό της ταυτοποίησής του κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων του άρθρου 2, το φυσικό πρόσωπο δύνανται να αποθηκεύει στην κινητή 

συσκευή, μέσω της εφαρμογής, τα ακόλουθα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου 

ταυτότητας, σε ψηφιακή μορφή: α) το ονοματεπώνυμο, β) την ημερομηνία γέννησης και 

γ) τη φωτογραφία του φυσικού προσώπου.  

2. Η άντληση των ανωτέρω στοιχείων ταυτοποίησης γίνεται, κατόπιν αυθεντικοποίησης 

του φυσικού προσώπου με τη χρήση: α) των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή β) των κωδικών-διαπιστευτηρίων των 

συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

ν. 4727/2020.  

3. Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας 

χρήσης (One Time Password - OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης 

που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού 

τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας 

(Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), κατά 

περίπτωση.  

4. Η άντληση των ανωτέρω στοιχείων πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων 

Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 και 84 του 

ν. 4727/2020 και σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών 

της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..  

5. Μετά την άντλησή τους, τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο της 

εφαρμογής, υπό μορφή εγγράφου, το οποίο φέρει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό 

επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 σε αλφαριθμητική μορφή και σε 

μορφή κωδικού QR.  

6. Η επίδειξη των ανωτέρω στοιχείων ταυτοποίησης ισοδυναμεί με επίδειξη 

ταυτοποιητικού εγγράφου στα πρόσωπα ή στα αρμόδια κρατικά όργανα της παρ. 1 του 

άρθρου 2. Η επαλήθευση του εγγράφου της παρ. 5 μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του 

προηγούμενου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του 

άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), όπου εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο η ένδειξη 

«δεκτό» με πράσινο χρώμα ή «μη αποδεκτό» με κόκκινο χρώμα σε περίπτωση 

επαλήθευσης ή μη του ανωτέρω εγγράφου, αντίστοιχα. Τέλος, η επαλήθευση της 

γνησιότητας και της εγκυρότητας του εγγράφου της παρ. 5 διενεργείται αποκλειστικά και 

μόνο από τα κρατικά όργανα της παρ.  1 του άρθρου 2 μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης 

της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση 

Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.  

 

Άρθρο 4 
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Προστασία προσωπικών δεδομένων - τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας 

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά 

την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού 

για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τον σκοπό της λειτουργίας της εφαρμογής. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει 

να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ..Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 και 

αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και 

αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων 

και, κατ’ ελάχιστον, την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση 

και από κάθε σκόπιμη ή τυχαία απειλή.  

2. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς 

το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ., το 

οποίο συνίσταται στην παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για την διευκόλυνση των 

φυσικών προσώπων στην ορθή εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

1743. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 5998 της 27/28.12.2021 «Καταχώριση στα Μητρώα 

νοσησάντων εξωτερικού COVID-19 από τα Κ.Ε.Π. των αιτούντων προγραμματισμό 

συνεδρίας εμβολιασμού» (Β΄ 6269) 
 

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 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TG8ang3XuAxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTNJDGNOCky6iZ87hwgsJPglsPupPh3m1zF6wIsCCd9
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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 άρθρου 192 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215), και ιδίως της παρ. 7 

αυτού,  

δ) του ν. 4806/2021 «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

’’Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19’’ 

(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 υπό στοιχεία 4251/30.8.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 3996).  

4. Την υπό στοιχεία 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)» (Β’ 86).  

5. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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Άρθρο 1 

Διαδικασία στα Κ.Ε.Π. 

1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι 

έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό COVID-19, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της 

Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να υποβάλουν αίτηση 

προγραμματισμού δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου 

προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό 

COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α’ 215).  

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, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του,  

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) ημερομηνία θετικού αποτελέσματος.  

4. Σε περίπτωση επαλήθευσης της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων ακολουθεί καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα 

της παρ. 1, κατά περίπτωση.  

5. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού 

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 86).  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 
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Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1744. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1264 της 24/29.12.2021 «Παράταση προθεσμίας υποβολής 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες έχουν 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021» (Β΄ 6278) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των άρθρων 6, 7, 14, 15, 18, 19, 30, 32, 34, 37, 41 και 45 του ν. 4174/2013 

«Φορολογικές διαδικασίες κτηςλες διατάξεις» (Α’ 170),  

β) των άρθρων 3, 59, 60, 61, 62, 64 και 67 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2τηςαι 

άλλες διατάξεις» (Α’ 167),  

γ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για της εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεττηςμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) 

και ειτηςότερα της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του 

άρθρου 14 και του άτηςου 41 αυτού, και  

δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δτηςσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

2. Την υπό στοιχεία Α. 1118/26.5.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.της.Ε. «Τύπος και 

περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού 

έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που 

συνυποβάλλονται με αυτή» (Β’ 2226).  

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και 

του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρτηςιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), 

σε συνδυατης με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

4. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Ετηςογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οιτηςομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε στηςυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση της 

Συμβουλίου Διοίκηστηςτης 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 Υπτηςγού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k3dpJfMy0yPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTsFue_DVygbszXusCdzAJ9ugjj31lQvsEBctDkvjvAE
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5. Την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο τηςό φόρο 

κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 34), περί 

παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων, όταν συντρέχει λόγος 

ανωτέρας βίας.  

6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των φορολογούμεντηςπου, λόγω 

ττηςμέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 και της απορρύθμισης της οικονομικής 

και κοινωνικής ζτης αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην έγκατης εκπλήρωτηςτων 

φορολογικών τους υποχρεώσεων.  

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξτης της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 η προθεσμία υποβολής των κάτωθι 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των οποίων η καταληκτική 

προθεσμία υποβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021:  

1) Τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε 

προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

εντός του 2021.  

2) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020, σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, για 

τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονότης του.  

3) τηςσεις φορολογούμενων, των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς 

τηςφορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2021 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά 

τους, λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν 

κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ.1201/2017, άρθρο 5).  

4) Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με αναδρομικά μισθών ή 

συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αναδρομικά αμοιβών 

ιατρών του ΕΣΥ, από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και με λοιπά 

εισοδήματα, που, ομοίως, ανάγονται σε παλαιότερο έτος, εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών 

ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021.  

5) Τροποποιητικές δηλώσεις, που υποβάλλονται μετά την καταληκτική προθεσμία, όχι 

λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης 

αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή 

ετήσιου, ή εξαιτίας εκπρόθεσμης χορήγησης, για οποιονδήποτε λόγο, έντυπης βεβαίωσης 

από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, εφόσον οι βεβαιώσεις από τον 

φορέα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του 2021.  

6) Δηλώσεις που περιλαμβάνουν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές προηγούμενων 

ετών και α) είτε φορολογούνται στο έτος που ανάγονται, εφόσον αναγράφονται 

διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο εντός του 

2021 ή προκύπτει με οποιτηςοτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, β) είτε 

φορολογούνται στο έτος καταβολής τους (φορολογικό έτος 2020), λόγω του ότι δεν 
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χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών και δεν μπορεί νατηςδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το 

έτος ή τα έτη, στα οποία αυτές ανάγονται.  

 

Άρθρο 2 

τηςια όλες τις ανωτέρω, από 1 έως 6, περιπτώσεις, οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 

31.12.2021 με τους τρόπους που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α. 1118/26.5.2021 

(Β’ 2226) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δτης  

2. Από την 01.01.2022 και μέχρι την 28.2.2022, οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται 

αποκλειτηςκά μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» στην ψηφιακή πύλη 

myAADE (myaade.gov.gr) και εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..  

3. Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, που 

ανάγονται σε προηγτηςενα έτη, πέραν του χρονικού διαστήματος από 01.01.2022 μέχρι 

και 28.02.2022, δύνανταιτης υποβάλλονται μέστηςης εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΜΟΥ» και μέχρι την 31.12.2021, προκειμένου να εκκαθαριστούν από τις της.Υ., σύμφωνα 

με τις συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 

Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1745. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

141244 της 24/29.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 

6289) 
 

Έχοντας υπόψη:  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 

133).  

2. Το Μέρος 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.  

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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aBrFPXM5w-Jp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4g_RgajFL2BXaHodt1QyTykW7puC6LJH4jFJYHglX0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aBrFPXM5w-Jp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4g_RgajFL2BXaHodt1QyTykW7puC6LJH4jFJYHglX0


128 

 

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. 425545/17.12.2021 υποβολή πρότασης του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

15. Την υπ’ αρ. 358794/02.11.2021 υποβολή προς έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για το 

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4849/2021 (Α’ 207).  

16. Την από 23-12-2021 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ 

(Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση του 

«Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου», 

ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή του.  

17. Την υπ’ αρ. 138955/20.12.2021 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 με την παρούσα 

απόφαση προκαλείται δαπάνη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

κρατικού προϋπολογισμού ύψους εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ (126.000.000 €), 
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η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την περίοδο 2021 έως 2025, ως φορέα που 

εγγράφονται οι πιστώσεις των Περιφερειών της Ελληνικής Επικράτειας, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

1. Εγκρίνεται το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

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 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 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 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την παρ. 

6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α΄167).  

3. Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου θα μεριμνήσει για την τήρηση των όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός Προγράμματος 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021 - 2025 

ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ και κατανέμεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

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 Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίζεται η Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία θα αναλάβει 

τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 και με 

αντίστοιχη προσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου.  

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 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

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

Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1746. 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. 81558 της 29/29.12.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

06:00» (Β΄ 6290) 

Η παρούσα απ. 

-που είχε τροποποιηθεί από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82927/2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 

30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

6:00” (Β’ 6290)» (Β΄ 6329), κατωτ. αριθ. 1756,  

-και από την απ. 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 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361 της 4/4.1.2022 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pczdqiyoF9zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3yY0zvYgIzcp2fNqvCgQLJqrtPrdP0R9tqff6s0pjb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c7UuChiHPlJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkRV7ACAjWOpfvybRmUIKoKZ9tE6G3AT0kw9M-YKxZO
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διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00” (Β’ 6290)» (Β΄ 3),   

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/2022 

«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00” (Β’ 6290)» (Β΄ 32), δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 

9 αυτής και από την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με την παρ. 1 ιδίου άρθρου 9. 

 

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

 

1747. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1703/376333 της 28/29.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’  αρ. 

1356/339464/ 30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, “Ανάθεση στον 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 2018” (Β΄ 4916), όπως αυτή τροποποιήθηκε - 

συμπληρώθηκε από τις υπ’ αρ. 635/96229/03.04.2020 (Β΄ 1361) και 

222/360782/24.12.2020 (Β΄ 5837) όμοιες αποφάσεις» (Β΄ 6296) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων 

στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320).  

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).  

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 

(Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 

39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).  

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 143).  

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 45).  

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8fDffslSKNB0pCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQOROBAtUeIqJGzKH53iRKV7-EEhis27h9ofIMq9V9E4HQ..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8EhFB1EBb5qvtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEp46V1113hUpOkZY0kAftYeAPsLdvqBy5zTf8TAhW1M
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η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και 

Ειδικών Γραμματέων/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».  

θ) Του π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 

Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).  

κ) Της υπ’ αρ. 552/85728/29.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 619/146296/ 29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Κανονισμός 

Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων" (Β’  4562), όπως τροποποιήθηκε από τις υπ΄αρ. 

414/128412/29.11.2017 (Β’  4288) και 224/360785/24.12.2020 (Β’ 5837), όμοιες 

αποφάσεις» (Β’ 1253).  

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την 

περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).  

4. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον 

δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την 

περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων 

γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).  

5. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός Κρατικών 

Οικονομικών Ενισχύσεων.  

6. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» 

(Β’ 3240).  

7. Την υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 

16.000.000 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 

2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» 

του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΑΔΑ: 6XΣΥΗ-ΦΧ1).  

8. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20.11.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το 

έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 

«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού 

φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, (ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ-Θ3Ρ).  

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/21.12.2016 (Β’ 4447) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
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Οικονομικών «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ» σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).  

10. Το υπ΄αρ. 15850/20.12.2021 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)  - Ν.Π.Ι.Δ.  

11. Την υπ’ αρ. 1669/370049/21.12.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.  

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ανακατανομή 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του προγράμματος μεταξύ των ετών 2021 και 2022, με 

εξοικονόμηση του ποσού αυτού από το έτος 2021 και μεταφορά του στο έτος 2022, χωρίς 

να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 2.100.000€ του εγκεκριμένου με την 

υπ’ αρ. 1356/339464/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4916), προγράμματος, αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1356/339464/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 

4916), όπως αυτή τροποποιήθηκε  - συμπληρώθηκε από τις υπ΄αρ. 635/ 96229/03.04.2020 

(Β΄ 1361) και 222/360782/24.12.2020 (Β΄ 5837) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:  

Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’ αρ. 1356/339464/ 30.12.2019 απόφασης (Β’ 4916), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε από τις υπ΄αρ. 635/96229/03.04.2020 (Β΄ 

1361) και 222/360782/24.12.2020 (Β΄ 5837) όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού 

ύψους 2.100.000 € ευρώ σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 

2310803004 “Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα” 

του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικών ετών 2021 και 2022, για την υλοποίηση του 

προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: ”Μέτρα υπέρ των παραγωγών της 

χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά 

το έτος 2018”, η οποία αναλύεται 110.000 € για το οικονομικό έτος 2021 και 1.990.000 € 

για το οικονομικό έτος 2022 και η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης 

δαπάνης των 13.695.000 € για το έτος 2021 και 16.000.000€ για το έτος 2022, για την 

κάλυψη των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών 

Οικονομικών Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, 

έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής 

συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα 

γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα». 

 

----------.---------- 
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1748. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1706/376343 της 28/29.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1355/339455/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης “Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της 

υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των 

παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 

θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι) κατά τη χρονική 

περίοδο Ιανουάριος  - Δεκέμβριος 2018” (Β΄ 4917), όπως τροποποιήθηκε από την 

υπ’ αρ. 223/360783/24.12.2020 (Β’ 5837) όμοια απόφαση» (Β΄ 6296) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων 

στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320).  

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).  

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 

(Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 

39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).  

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 143).  

ε) Του άρθρου 11 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 45).  

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 

σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

η) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και 

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

θ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 

Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).  

κ) Της υπ’ αρ. 552/85728/29.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 619/146296/ 29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Κανονισμός 

Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων" (Β’ 4562), όπως τροποποιήθηκε από τις υπ΄αρ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pczdqiyoF9wfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZk_PcmTawZxY73MrN4wLgWKeGvHB07xsTcEG64ojnZY
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414/128412/29.11.2017 (Β’ 4288) και 224/360785/ 24.12.2020 (Β’ 5837), όμοιες 

αποφάσεις» (Β’ 1253).  

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

3. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την 

περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).  

4. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον 

δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την 

περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων 

γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 (2020/C 424/05).  

5. Το υπό στοιχεία C (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/N) - Κανονισμός Κρατικών 

Οικονομικών Ενισχύσεων.  

6. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» 

(Β’ 3240).  

7. Την υπό στοιχεία 2/84430/ΔΠΓΚ/30.11.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 

34.000.000 € για τα έτη 2017 και 2018 (2017:16.000.000€ και 2018:18.000.000€) σε βάρος 

της πίστωσης του ΚΑΕ 2111, Ε.Φ. 29-110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΑΔΑ: ΩΤΑΔΗ-ΟΧΓ.  

7. Την υπό στοιχεία 2/64436/ΔΠΓΚ/18.09.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 

16.000.000 € για το έτος 2021 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 

2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» 

του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΑΔΑ: 6XΣΥΗ-ΦΧ1).  

8. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20.11.2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το 

έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 

«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού 

φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, (ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ-Θ3Ρ).  

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Δ1186555ΕΞ2016/21.12.2016 (Β’ 4447) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ» σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).  

10. Το υπ΄αρ. 15850/20.12.2021 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.  
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11. Την υπ’ αρ. 1669/370049/21.12.2021 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.  

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ανακατανομή 

πιστώσεων του προϋπολογισμού του προγράμματος μεταξύ των ετών 2021 και 2022, με 

εξοικονόμηση του ποσού αυτού από το έτος 2021 και μεταφορά του στο έτος 2022, χωρίς 

να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ύψους 5.000.000€ του εγκεκριμένου με την 

υπ’ αρ. 1355/339455/30.12.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’4917), προγράμματος, αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1355/339455/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄4917), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 223/360783/24.12.2020 (Β’ 5837) όμοια 

απόφαση, ως εξής:  

Το σημείο 13 του προοιμίου της υπ’ αρ. 1355/339455/ 30.12.2019 απόφασης (Β’ 4917), 

όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 223/360783/24.12.2020 (Β’ 5837) όμοια απόφαση, 

αντικαθίσταται ως εξής:  

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της 

πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στον αναλυτικό λογαριασμό 2310803004 “οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού 

χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα” του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 των 

οικονομικών ετών 2021 και 2022 συνολικού ύψους έως 5.000.000 ευρώ, η οποία 

αναλύεται σε 200.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2021 και 4.800.000 ευρώ για το 2022, 

η οποία αποτελεί μέρος της συνολικής προκαλούμενης δαπάνης των 13.695.000 € για το 

οικονομικό έτος 2021 και των 16.000.000 € για το οικονομικό έτος 2022 για την κάλυψη 

των ετήσιων αναγκών όλων των επιμέρους προγραμμάτων Κρατικών Οικονομικών 

Ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι, έναντι ζημιών 

στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου 

κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος 

τυχόν ανακατανομή πιστώσεων μεταξύ των δαπανών των προγραμμάτων είναι εφικτή στο 

πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής». 

 

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

 

1749. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 108115 της 28/29.12.2021 «Έκτακτα και 

επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της 

Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.9.2021» (Β΄ 6297)  
 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pczdqiyoF9z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbEFO9yAC8O4YyOUFcYXItVdFtdOeLofhmDNdvEwaPmy
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1750. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Γ2α/οικ.79732 της 20/30.12.2021 «Ανακατανομή 

κενών οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο 

Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ”» (B΄ 6310) 
 

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

 

1751. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθμ. Γ2α/24578 της 23/30.12.2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού 

του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”» (Β΄ 6314)  
 

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 

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).  

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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pRKeLtjFfS3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc1B4X7nc_d_53TM1C5FKkeVUjjtj0hPaRtOtrO4FOg9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pRKeLtjFfS1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVTgBEYFmOJTBY4RaFv8DM0WAVh-8xCofdlaFudmFTkn
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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 Υ4α/οικ. 112148/23-11-2012 κοινή υπουργική απόφαση 

«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ’’ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’’» (Β΄ 

3281).  

10. Την υπό στοιχεία ΔΠΑΠ.26066/16-04-2021 εισήγηση της 2ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.  

11. Το υπό στοιχεία 3104/2933/05-04-2021 έγγραφο του Διοικητή του Γενικού 

Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».  

12. Την υπό στοιχεία 8/23-03-2021 (ΘEΜΑ 23ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».  

13. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 12/02-06-2021 (θέμα 27ο) Συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε.  

14. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 53049/30-08-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, η οποία ανέρχεται στο ποσό 

των 59.800,00 ευρώ ετησίως, χωρίς να προκαλείται υπέρβαση των ορίων που θέτει το 

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το κόστος θα καλυφθεί από 

τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και αφορά σε πάγιες 

λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΕ 0832, 0841, 0842, 0887). Η εν λόγω ετήσια δαπάνη θα 

βαρύνει και τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών του Φορέα, εντός των ορίων του 

εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ. Δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Η υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 112148/23-11-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός 

του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου ’’ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’’» (Β΄ 3281), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία Υ4α/11549/13/20-05-2013 (Β΄1289), Υ4α/οικ. 

34710/ 17-04-2014 (Β΄991), Γ2α/οικ. 81580/01-11-2017 (Β΄3884), Γ2α/οικ. 90570/22-11-

2018 (Β΄5261), Γ2α/71012/19/ 17-02-2020 (Β΄655) και Γ2α/4912/18-03-2021 (Β΄1135)λ 

αποφάσεις, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:  

 

Άρθρο ΜΟΝΟ 

Στο άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ειδικότερα στην υποπερ. (α) 

Παθολογικός Τομέας της περίπτωσης Α) ΤΟΜΕΙΣ της παρ. 1, επέρχονται οι κάτωθι 

αλλαγές:  
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Στον Παθολογικό Τομέα στο πλαίσιο του Καρδιολογικού Τμήματος εντάσσεται, ως 

ειδική μονάδα, μία (1) Μονάδα Αιμοδυναμικής και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος Τομέας 

διαμορφώνεται ως ακολούθως:  

α) Παθολογικός Τομέας  

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1. Παθολογικό  

2. Καρδιολογικό  Αιμοδυναμικής 

3. Παιδιατρικό  

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

1. Τεχνητού Νεφρού  

2. Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)  

3. Ψυχικής Υγείας  

 

Η ανωτέρω ειδική μονάδα Αιμοδυναμικής δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί στα πλαίσια 

του Καρδιολογικού Τμήματος».  

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει. 

 

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

 

1752. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

141610 της 24/30.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προγραμματικής 

περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 6316) 

 

Έχοντας υπόψη:  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pRKeLtjFfS0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbKqzxSVlSU2RKUKfWskGrr7UN4DazZ9PyaiuHpc23k
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2. Το μέρος ΙΗ’ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως το άρθρο 125 και την παρ. 1 του άρθρου 

132.  

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. 318463/21.12.2021 υποβολή πρότασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.  

15. Την υπ’  αρ. 354403/2674 16.12.2021 υποβολή προς έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής 
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Μακεδονίας - Θράκης 2021 - 2025 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4849/2021 (Α’ 207).  

16. Την από 24.12.2021 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ 

(Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση του 

«Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης», ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσής του.  

17. Την υπ’ αρ. 140207/22.12.2021 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 με την παρούσα 

απόφαση προκαλείται δαπάνη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του 

κρατικού προϋπολογισμού ύψους εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 

(145.000.000 €), η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στο εθνικό σκέλος 

του ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την περίοδο 2021 έως 2025, ως 

φορέα που εγγράφονται οι πιστώσεις των Περιφερειών της Ελληνικής Επικράτειας, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης 

1. Εγκρίνεται το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, 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 Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης, 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 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).  

3. Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης θα μεριμνήσει για την τήρηση των όρων, περιορισμών και 

κατευθύνσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός Προγράμματος 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2021  - 2025 

ανέρχεται σε 145.000.000 ευρώ και κατανέμεται στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).  
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Άρθρο 3 

Υπηρεσία Διαχείρισης 

1. Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της εφαρμογής του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ορίζεται η Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα αναλάβει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 

παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 και με αντίστοιχη προσαρμογή του θεσμικού της 

πλαισίου.  

2. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση των πόρων του άρθρου 2 της 

παρούσας.  

 

Άρθρο 4 

Παράρτημα 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα 

που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνει το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.  

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

Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1753. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

142052 της 27/30.12.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του 

Υπουργείου Εσωτερικών προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (Β΄ 6319) 
 

Έχοντας υπόψη:  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

2. Το μέρος ΙΗ΄ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και ιδίως το άρθρο 125 και την παρ. 1 του άρθρου 

132.  

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.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pRKeLtjFfS1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVWo0bbEhGViTYalH2V1r6BsB06eNUm8XKMOl-trDiUP
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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 της 31-8-2020 «Έγκριση και 

προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 

για την προγραμματική περίοδο 2021-2025» (Α΄ 174).  

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 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. 95530/23.12.2021 υποβολή πρότασης του Υπουργού Εσωτερικών για 

την έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών.  

15. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97188/6265/25.10.2021 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 Εσωτερικών.  

16. Την από 24/12/2021 εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ 

(Δι.Δι.Ε.Π.) προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση του 

«Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών», ύστερα από 

την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή του.  

17. Την υπ’ αρ. 141517/24.12.2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. 

ε της παρ. 5 του άρθ. 24 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την οποία με την παρούσα 



144 

 

απόφαση προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους πεντακοσίων 

εκατομμυρίων ευρώ (500.000.000 €), η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα 

εγγραφούν στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών για την περίοδο 2021 

έως 2025, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Έγκριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 

1. Εγκρίνεται το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 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 Εσωτερικών, 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 Εσωτερικών, 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 500.000.000 ευρώ και κατανέμεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 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 Διεύθυνση 

Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα 

αναλάβει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 

4635/2019 και με αντίστοιχη προσαρμογή του θεσμικού της πλαισίου.  

2. Στην Υπηρεσία Διαχείρισης ανατίθεται η διαχείριση των πόρων του άρθρου 2 της 

παρούσας.  

 

Άρθρο 4 

Παράρτημα 
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Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα 

που ακολουθεί, το οποίο περιλαμβάνει το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

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

Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1754. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. ΓΠ.οικ. 81185 της 27/30.12.2021 

«Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β΄ 6324) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «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),  

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),  

γ) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 94) και, ιδίως, της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41,  

δ) 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),  

ε) των π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), π.δ. 142/2017 

«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119) και του π.δ. 

84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c7UuChiHPlJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfdQA9PBDzpQ9dqLJgR2nI6NkL56hb7NybBvB1_FZGLN
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ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 

Υφυπουργών» (Α΄ 155),  

η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),  

θ) 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),  

ι) της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

2. Τις από 27.7.2021, 17.08.2021 και 19.10.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών.  

3. Την υπό στοιχεία Β1α/78496/17.12.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από το περιεχόμενο της 

προωθούμενης διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

και του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι ρυθμίζονται θέματα 

σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής των φυσικών προσώπων από τον υποχρεωτικό 

εμβολιασμό, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Την ανάγκη να εξειδικευθεί η διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 

των φυσικών προσώπων, που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της 

ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961, χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη 

διαμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961, 

που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 24 του 

ν. 4865/2021 (Α΄ 238), ως προς τα οποία συντρέχουν οι περιοριστικά προβλεπόμενοι λόγοι 

εξαίρεσης από τον εμβολιασμό, του άρθρου 2.  

 

Άρθρο 2 

Λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1, τα οποία, σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), 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.  
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Άρθρο 3 

Αρμόδια όργανα για την απαλλαγή από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-

19 

1. Αρμόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα διενέργειας 

εμβολιασμού, είναι τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, που συνιστώνται με 

απόφαση των διοικητών τους ή των νομίμων αναπληρωτών τους, οι οποίες αποτελούνται 

από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή/και πανεπιστημιακούς ιατρούς με τους 

αναπληρωτές που καλύπτουν τις ειδικότητες της παθολογίας, καρδιολογίας και 

αλλεργιολογίας. Οι τριμελείς υγειονομικές επιτροπές δύνανται, κατά την κρίση τους, να 

ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη αρμόδιου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον 

δεν μετέχει ήδη στη σύνθεση της επιτροπής ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, π.χ. 

αιματολογίας.  

2. Προς τις επιτροπές αυτές διαβιβάζονται, σύμφωνα με την τοπική τους αρμοδιότητα 

ανά υγειονομική περιφέρεια, αυθημερόν οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα 

του εμβολιασμού αποκλειστικά μέσω του θεράποντος ιατρού σε ηλεκτρονική διεύθυνση 

που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα κάθε ΔΥΠε.  

3. Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και του 

θεράποντος ιατρού, ήτοι: όνομα, επώνυμο, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, 

καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της 

αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Στην ίδια αίτηση αναφέρονται επίσης η ημερομηνία της 

αίτησης απαλλαγής, ο λόγος εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και 

επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα 

τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό 

στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.  

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών για την υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό 

εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους προς τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Οι αιτήσεις 

απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την 

αποστολή τους. Η απόφαση, στην οποία αναφέρονται μόνο τα αναγκαία προσωπικά 

δεδομένα, κοινοποιείται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στον αιτούντα όσο και 

στον θεράποντα ιατρό. Κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας υποβολής αίτησης 

απαλλαγής, καθώς και της προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, 

αναστέλλεται η διαδικασία υπαγωγής των αιτούντων στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, 

εφόσον εν τω μεταξύ επέλθει το χρονικό σημείο έναρξης του μέτρου, και δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις λόγω μη διενέργειάς του. Όλες οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους 

εξαίρεσης του άρθρου 2 ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, 

απορρίπτονται παραχρήμα ως απαράδεκτες και η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται 

αμελλητί στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Από 

το χρονικό σημείο κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης, ο αιτών υπόκειται στην 

πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού. Οι θετικές αποφάσεις απαλλαγής 

γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και με τήρηση των κατάλληλων και αναγκαίων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», ώστε να προσδιοριστούν οι ΑΜΚΑ 
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αυτών που έχουν πάρει απαλλαγή και να τους δίνεται η δυνατότητα δωρεάν διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε δημόσιες δομές και έκδοσης σχετικής 

βεβαίωσης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).  

 

Άρθρο 4 

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της 

παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν 

στα πρόσωπα, που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.  

2. Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι τα ακόλουθα: 

α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης, ε) ημερομηνία διενέργειας πρώτης και δεύτερης δόσης εμβολιασμού και στ) 

λόγος εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.  

3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της συνδρομής 

των προϋποθέσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238).  

4. Ο θεράπων ιατρός της παρ. 2 του άρθρου 2 τηρεί σε ειδικό αρχείο τις απαντήσεις των 

αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, στο οποίο έχει πρόσβαση και ο αιτών υπόχρεος. Το 

αρχείο αυτό καταστρέφεται επί αποδείξει, αμέσως μετά την άρση της πανδημίας, όπως 

αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το αργότερο στις 30 

Ιουνίου 2022, και αντίγραφό της κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.  

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

1755. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 167987 ΕΞ 2021 της 

30/30.12.2021 «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)  
 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c7UuChiHPlIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdady13JjeS7_19mbDo28bKO7Lhc9AJBAUNf18ET_FCG
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1756. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82927 της 30/30.12.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 

30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

6:00” (Β’ 6290)» (Β΄ 6329)  
 

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

 

1757. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Αριθμ. Γ.Π.οικ. 80610 της 23/30.12.2021 «Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος 

“Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19” κατ’ εφαρμογή της παρ.  3 του 

άρθρου δέκατου ένατου της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με 

τον ν. 4690/2020 (Α’  104)» (Β΄ 6352) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 

(Α’   104) και ιδίως το άρθρο δέκατο ένατο αυτής.  

2. Τον ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’  115 - διόρθωση 

σφάλματος στο Α’ 125).  

3. Τον ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και 

παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α’  189).  

4. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’  137).  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’  133).  

6. Το άρθρο 90 του 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).  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

υπουργείων» (Α’  119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c7UuChiHPlJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkRV7ACAjWOpfvybRmUIKoKZ9tE6G3AT0kw9M-YKxZO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdsBv_rRRAWm0tzUizxS1r_hNUptKF3ayB3OPfOEA75
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8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  121 - διόρθωση σφάλματος στο Α’126).  

9. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’  2902).  

10. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 

Υφυπουργών» (Α’ 155).  

11. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’  148).  

12. Την υπό στοιχεία A1β/Γ.Π. οικ. 26465 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 

Υγείας με θέμα «Σύσταση Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας της χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την ενίσχυση και διεύρυνση των 

παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με σκοπό την εξ αποστάσεως 

παρακολούθηση της υγείας των ασθενών» (Β’ 1876/2020).  

13. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.46315 (ΑΔΑ: ΩΛΑ9465ΦΥΟ-ΧΛΟ) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στη Σύσταση Συντονιστικής 

Ομάδας Εποπτείας της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για 

την ενίσχυση και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας με σκοπό την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της υγείας των ασθενών».  

14. Την υπ’ αρ. 2649/10.4.2020 υπουργική απόφαση Σύσταση και βασικές παράμετροι 

λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’  75).  

15. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 80526/23.12.2021 εισήγηση ΓΔΟΥ της περ.  ε της 

παρ.  5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της 

απόφασης αυτής προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Υ.Πε. 

και του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, 

ιατροί που ανήκουν στις δημόσιες δομές ΠΦΥ, είτε είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 

θα παρέχουν υπηρεσίες Τηλεσυμβουλευτικής (μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής 

υποστήριξης) σε ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή 

νοσηλεία κατά τις κείμενες διατάξεις. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης θα εξαρτηθεί από 

πραγματικά περιστατικά (αριθμός ασθενών που χρήζουν εξ αποστάσεως υποστήριξη) και 

η αποζημίωση των ιατρών που θα παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες προσδιορίζεται στις 

σχετικές διατάξεις των άρθρων 16 και 17 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή 

κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’  104). Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δαπάνη που θα 

προκληθεί από τις διατάξεις της εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση θα αντιμετωπισθεί με 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι εμπλεκόμενοι φορείς από τις πιστώσεις 

του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό», αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δημιουργία συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» 
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1. Δημιουργείται σύστημα με την ονομασία «Τηλεσυμβουλευτική για Ασθενείς με 

COVID-19», μέσω του οποίου οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές 

ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον 

κορωνοιό COVID-19, ήτοι γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και 

παιδιατρικής θα παρέχουν συμβουλές, υποστήριξη και καθοδήγηση σε ασθενείς με 

COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία κατά τις κείμενες 

διατάξεις.  

2. Η ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος πραγματοποιείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., 

αποτελεί κοινή δράση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και έχει σαν στόχο οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές 

ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον 

κορωνοιό COVID- 19, να παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους 

ασθενείς με COVID19, οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία, με 

σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους.  

3. Το σύστημα και η παράλληλη λειτουργία του με άλλα υποσυστήματα του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), όπως το «Σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών 

Ραντεβού - eRDV» και η «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και «Επίσκεψης 

του Συστήματος ΠΦΥ», έχει ως στόχο να παρέχει ιατρική υποστήριξη και να αναβαθμίσει 

το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι 

βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμός της έννοιας της τηλεσυμβουλευτικής 

1. Με τον όρο «τηλε-συμβουλευτική», ορίζεται η δυνατότητα παροχής ιατρικών 

συμβουλών, καθοδήγησης και ιατρικής υποστήριξης εξ αποστάσεως μεταξύ ενός ασθενή 

και των ιατρών ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και 

παιδιατρικής, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Μητρώου COVID, με 

τη χρήση ασφαλών τεχνικών μέσων και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  

2. Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο ένατο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), όπως αυτή 

κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’  104) και ισχύει, η λειτουργία Συστήματος 

Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19 αποσκοπεί στην προάσπιση της υγείας 

του πληθυσμού, της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του νοσήματος στον γενικό 

πληθυσμό, της παροχής στοχευμένων υπηρεσιών υγείας και συνεχούς υποστήριξης των 

ασθενών που παραμένουν και παρακολουθούνται «κατ’ οίκον» από τους 

εξουσιοδοτημένους ιατρούς και τους φορείς υγειονομικής υποστήριξης.  

3. Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας του συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς 

με COVID-19» είναι:  

α. Η παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν 

διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους για όλη τη διάρκεια 

της παρακολούθησής τους,  

β. η άμεση παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας της υγείας των ασθενών στο 

Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 από τον ιατρό,  
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γ. η παράλληλη λειτουργία και η διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα υφιστάμενα 

υποσυστήματα του ΣΗΣ: Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19, Σύστημα 

Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού eRDV, Σύστημα ΠΦΥ (ιατρική επίσκεψη), Εφαρμογή 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ιατρική επίσκεψη),  

δ. η παράλληλη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

 

Άρθρο 3 

Πρόσβαση στο σύστημα τηλεσυμβουλευτικής και κανόνες ορθής διενέργειας της 

συνεδρίας 

1. Πρόσβαση στο σύστημα «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» έχουν 

όλοι οι ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στο «Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών με COVID-19» και βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό με σύσταση για 

παρακολούθηση κατ’ οίκον και για χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου από την 

επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου 

(PCR) και οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές 

αποφάσεις του Μητρώου COVID, των δημοσίων δομών ΠΦΥ και οι συμβεβλημένοι με 

τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο ΣΗΣ και οι οποίοι έχουν αναρτήσει στο 

πρόγραμμά τους στο eRDV συγκεκριμένες χρονοθυρίδες για την υποστήριξη των 

παραπάνω ασθενών, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού - eRDV 

επιλέγοντας για κάθε διαθέσιμη χρονοθυρίδα (time slot) το ραντεβού («τηλεδιάσκεψη»).  

2. Η επικοινωνία ιατρού - ασθενή θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με τη 

χρήση υπολογιστή, tablet ή smartphone. Η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης διαθέτει τις πλέον 

βασικές λειτουργικότητες σε ότι αφορά την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και 

υποστήριξη των ασθενών με COVID-19 και είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα 

ασφάλειας και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (GDPR).  

3. Για την ορθή διενέργεια της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής απαιτείται:  

α. Ο ιατρός να έχει κατάλληλο τερματικό σταθμό (επιτραπέζιος υπολογιστής, Laptop, 

Tablet, Smartphone ή άλλο ισοδύναμο) με ψηφιακή κάμερα και μικρόφωνο και 

διασύνδεση στο διαδίκτυο,  

β. να έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης στα συστήματα της ΗΔΙΚΑ,  

γ. να είναι σε ήσυχο και απομονωμένο χώρο (πχ το εξεταστήριο της δομής ΠΦΥ όπου 

εργάζεται) ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και το ιατρικό απόρρητο της ιατρικής 

επίσκεψης εξ αποστάσεως,  

δ. η διάρκεια της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής ορίζεται κατ’ ελάχιστο χρονικό όριο σε 

δέκα λεπτά, και ακολουθεί το ιατρικό πρωτόκολλο που έχει δημιουργηθεί για ασθενείς 

COVID-19, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της ιατρικής πράξης. Οι συνεδρίες 

δύνανται να ορίζονται ανά δεκαπέντε (15) λεπτά. Συνεδρία τηλεσυμβουλευτικής δεν 

εφαρμόζεται σε επείγον περιστατικό που χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης,  

ε. ο ασθενής να έχει αποδεχθεί την τηλεσυνεδρία με βάση την αίτηση του μέσω του 

συστήματος e-RDV.  
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4. Υπεύθυνος για την εκκίνηση και τον τερματισμό της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής 

είναι ο ιατρός των ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του 

Μητρώου COVID.  

 

Άρθρο 4 

Μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας 

1. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό των Υπουργείων Υγείας, για τη 

σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος της «Πλατφόρμας Τηλεσυμβουλευτικής για 

Ασθενείς με COVID-19» ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 

διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α’  245). Η 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της 

μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε 

πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την 

εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά 

την ομαλή λειτουργία του συστήματος, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που 

θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι 

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).  

2. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με 

όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του 

ΓΚΠΔ και ιδίως: α) Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει 

καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή 

διεθνή οργανισμό, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει 

το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία. β) 

Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν 

υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, λαμβανομένων 

υπόψη και των επιταγών της παρ.  4 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019. γ) Λαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. δ) Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ.  2 

και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 

επεξεργασία. ε) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο 

Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, 

για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για 

άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που προβλέπονται στο 

Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ. στ) Συνδράμει το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της 

συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, 

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ 

Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ιδίως διενεργεί, για λογαριασμό του Υπουργείου 
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Υγείας, την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ εκτίμηση αντίκτυπου 

σχετικά με την προστασία δεδομένων και υποβάλλει αυτήν, καθώς και κάθε 

επικαιροποίησή της, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπεύθυνος 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, 

παρέχει συμβουλές σχετικά με την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των 

δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίηση της, με τη συνεργασία του Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ζ) Θέτει στη διάθεση του Υπουργείου 

Υγείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 

υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους 

ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο 

Υγείας, ιδίως, μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και υπαλλήλων της 

Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από 

άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας. η) Ενημερώνει το Υπουργείο 

Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αμελλητί, στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ.  

3. Το σύστημα ««Τηλεσυμβουλευτική για Ασθενείς με COVID-19» διαλειτουργεί με 

ασφάλεια με τα ακόλουθα συστήματα αρχειοθέτησης, που έχουν ήδη αναπτυχθεί από την 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε.: (α) Με το σύστημα αρχειοθέτησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

(ΣΗΣ). (β) Με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, (γ) Με το σύστημα αρχειοθέτησης 

του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ, (δ) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού 

Μητρώου Εμβολιασμών, (ε) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού 

Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)  

 

Άρθρο 5 

Επιμέρους ζητήματα τηλεσυμβουλευτικής 

1. Η χρήση του συστήματος δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ιατρική εξέταση, 

αλλά προσφέρει έναν ενδιάμεσο τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας των ασθενών με τους 

ιατρούς, προκειμένου να παρέχεται μία άμεση και ασφαλής τηλεσυνεδρία χωρίς να 

απαιτείται η φυσική παρουσία των ασθενών με COVID-19.  

2. Δυνατότητα χρήσης του συστήματος έχουν:  

α. Πολίτες, ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι είναι καταγραμμένοι στο «Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών με COVID-19» και βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό με σύσταση για 

παρακολούθηση κατ’ οίκον και για χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου από την 

επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου 

(PCR).  

β. Χρήστες των Μονάδων Υγείας, που θα κληθούν να καταχωρήσουν ραντεβού για 

Τηλεσυμβουλευτική για λογαριασμό των δικαιούχων ασθενών.  

γ. Οι ιατροί, που θα παρέχουν υπηρεσίες Τηλεσυμβουλευτικής (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

Οι ιατροί θα ανήκουν στις δημόσιες δομές ΠΦΥ είτε είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 

και προσδιορίζονται ως ιατροί ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας 

και παιδιατρικής, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Μητρώου 

COVID.  
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3. Οι ιατροί οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένοι στο ΣΗΣ και να έχουν αναρτήσει στο πρόγραμμά τους στο eRDV 

συγκεκριμένες χρονοθυρίδες για την υποστήριξη των παραπάνω ασθενών, μέσω του 

Συστήματος Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού - eRDV. Οι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να 

αναρτούν το πρόγραμμά τους στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός για τον επόμενο 

μήνα.  

4. Η παροχή από τους ιατρούς των υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής θα γίνεται σε χρόνο 

μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου παροχής υπηρεσιών στην Μονάδα ΠΦΥ για τους 

ιατρούς του ΕΣΥ ή στο ιατρείο τους για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ 

ελευθεροεπαγγελματίες και δεν θα επιβαρύνει την άσκηση του καθημερινού κλινικού τους 

έργου.  

5. Η αποζημίωση των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής 

προσδιορίζεται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 16 και 17 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. 

(Α’  84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’  104).  

6. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην ροή εργασιών (workflow) και τις τεχνικές 

διεργασίες για την διενέργεια συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής, όπως ο τρόπος και η 

μέθοδος υποβολής του αιτήματος από τον πολίτη, η αναζήτηση διαθέσιμου ραντεβού, η 

επιλογή ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, η επιβεβαίωση του ραντεβού, η καταχώριση 

της τηλεσυνεδρίας, ο τρόπος τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού, η καταγραφή από 

τον ιατρό των αναγκαίων ιατρικών στοιχείων στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID 

19» και η ενημέρωση του συστήματος για την επιτυχή εκτέλεση της τηλεσυνεδρίας, 

δύνανται να ρυθμίζονται με σχετικές εγκυκλίους και οδηγούς χρήσης της ΗΔΙΚΑ.  

 

Άρθρο 6 

Περιγραφή διαδικασίας για τον πολίτη 

1. Ο πολίτης υποβάλλει αίτημα για διενέργεια συνεδρίας μέσω του τίτλου 

«Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με Covid 19» μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους 

πολίτες gov.gr. Η πρόσβαση του πολίτη στην υπηρεσία γίνεται με χρήση των προσωπικών 

του κωδικών Taxisnet, είτε με χρήση των προσωπικών του κωδικών στο σύστημα της 

ΠΦΥ. Ο πολίτης δρομολογείται αυτόματα στην αρχική οθόνη του «Συστήματος 

ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού - e RDV». Αφού καταχωρηθεί ο ΑΜΚΑ του ασθενούς, 

γίνεται κλήση κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας του «Εθνικού Μητρώου Ασθενών με 

Covid - 19», μέσω της οποίας λαμβάνεται η πληροφορία περί του δικαιώματος του πολίτη 

να κάνει χρήση της υπηρεσίας της τηλεσυμβουλευτικής, ως ανωτέρω ορίσθηκε, ή όχι. Στην 

περίπτωση θετικής απάντησης εμφανίζεται η επιλογή «Νέο ραντεβού Covid - 19» για την 

αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού για «τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19». 

Κατόπιν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία επικοινωνίας του 

πολίτη, εμφανίζονται στη οθόνη για επιβεβαίωση από τον πολίτη, άλλως καλείται ο 

πολίτης να εισάγει στοιχεία επικοινωνίας μέσω ειδικής φόρμας της εφαρμογής.  

2. Στη φόρμα αναζήτησης Ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-

19», ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει διαθέσιμα ραντεβού με ένα ή περισσότερα κριτήρια, 

όπως ημεροχρονολογία, Νομό, πόλη, φορέα (ιατροί Δημόσιων δομών ΠΦΥ, 

συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί), ειδικότητα, συγκεκριμένος ιατρός. Από τα 
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διαθέσιμα ραντεβού ο πολίτης επιλέγει το επιθυμητό ραντεβού και το καταχωρεί. Κατά 

την καταχώριση γίνεται κλήση από το σύστημα του e-RDV κατάλληλης διαδικτυακής 

υπηρεσίας της «Πλατφόρμας Τηλεδιάσκεψης», μέσω της οποίας αποστέλλονται οι 

πληροφορίες του ασθενή, του ιατρού και του ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική. Με την 

επιτυχή αποστολή των παραπάνω στοιχείων, γίνεται αποστολή από την «Πλατφόρμα 

Τηλεδιάσκεψης» της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (link) της προγραμματισμένης 

τηλεδιάσκεψης, το οποίο αποθηκεύεται στο Σύστημα e-RDV μαζί με τα υπόλοιπα 

δεδομένα του ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19» και 

εμφανίζεται στην καρτέλα του πολίτη «Τα ραντεβού μου».  

3. Με την ορθή καταχώριση του ραντεβού, ο ασθενής λαμβάνει μήνυμα μέσω SMS ή/και 

email, το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα του ραντεβού, καθώς επίσης και την 

ηλεκτρονική διεύθυνση (link) για την Τηλεδιάσκεψη. Σε περίπτωση τροποποίησης ή 

ακύρωσης του ραντεβού, στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» αποστέλλονται τα νέα 

δεδομένα και επαναλαμβάνεται η άνω διαδικασία.  

4. Η επιβεβαίωση της πραγματοποίησης του ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική γίνεται 

στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» και εφόσον η διάρκεια της ηλεκτρονικής τηλε-

συνεδρίας είναι αυτή που ανωτέρω καθορίζεται (δέκα λεπτά), η οποία διάρκεια δύναται να 

ορίζεται και παραμετρικά, θα αποστέλλεται ως επιτυχημένη ηλεκτρονική συνεδρία στο 

Σύστημα του e-RDV.  

 

Άρθρο 7 

Περιγραφή διαδικασίας για τον ιατρό 

1. Ο ιατρός εισέρχεται στο Σύστημα της ΠΦΥ και στη λίστα εργασίας του στην οποία 

εμφαίνονται τα ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19» που είναι 

προγραμματισμένα για την τρέχουσα ημέρα. Όταν ο πολίτης καταχωρεί ραντεβού για 

Τηλεσυμβουλευτική μέσω «Τηλεδιάσκεψης», ο ιατρός με τον οποίο έχει κλείσει το 

ραντεβού λαμβάνει μέσω email ή/και sms την ηλεκτρονική διεύθυνση (link) της 

τηλεδιάσκεψης. Στη λίστα εργασιών του ιατρού, για κάθε ασθενή με τύπο ραντεβού 

«Τηλεδιάσκεψη» υπάρχει διαθέσιμο και η αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (link) της 

Τηλεδιάσκεψης.  

2. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ιατρού - ασθενή, ο ιατρός καταγράφει τα 

συμπτώματα του ασθενή και τις ιατρικές του σημειώσεις στην ενότητα «κατ’ οίκον 

περιορισμός» στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19».  

3. Με τη λήξη της «Τηλεδιάσκεψης» αποστέλλεται στο Σύστημα eRDV η διάρκεια της 

ηλεκτρονικής τηλε-συνεδρίας, κατ’ ελάχιστον δέκα (10) λεπτών, πληροφορία που 

αποθηκεύεται ως ένδειξη επιτυχούς εκτέλεσης της συνεδρίας.  

4. Δημιουργείται αυτόματα επίσκεψη στο Σύστημα της ΠΦΥ. Στην περίπτωση που 

χρειάζεται συνταγογράφηση δημιουργείται και η αντίστοιχη επίσκεψη στο ΣΗΣ.  

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία ταυτοποίησης συμμετεχόντων 
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1. Η είσοδος των πολιτών στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» θα πραγματοποιείται με 

χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (link) που θα λαμβάνουν με email ή/ και sms.  

2. Η πρόσβαση των χρηστών - ιατρών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων θα είναι επίσης 

διαβαθμισμένη και θα πραγματοποιείται κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας με τη 

χρήση ειδικών διαπιστευτηρίων που θα τους χορηγηθούν με username ίδιο με αυτό του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.  

3. Τα διαπιστευτήρια (username/password) είναι αυστηρώς προσωπικά τόσο για τους 

ιατρούς όσο και για τους ασθενείς. Ο ασθενής έχει εκ των προτέρων συναινέσει στη 

διενέργεια της τηλεσυνεδρίας. Για λόγους αρχής ο ιατρός και ο ασθενής ταυτοποιούνται 

προφορικά κατά τη διενέργεια της τηλεσυνεδρίας - τηλεσυμβουλευτικής. Ο ιατρός φέρει 

την ευθύνη να αναφέρει λεπτομερώς τα αποτελέσματα της τηλεσυνεδρίας με την 

ενημέρωση τόσο του Μητρώου COVID όσο και της αναφοράς τηλεσυνεδρίας 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία καταγραφής των αποτελεσμάτων της επίσκεψης (compte-rendu medical, 

healthcare encounter report) 

1. Κάθε τηλεσυνεδρία καταγράφεται στο σύστημα, τηρώντας τα ακόλουθα:  

1. α. Στοιχεία της επίσκεψης (μέρα, ώρα έναρξης και διάρκεια).  

β. Στοιχεία του εξεταζόμενου (όνομα επώνυμο ΑΜΚΑ).  

γ. Στοιχεία του επαγγελματία υγείας  

2. Για κάθε τηλεσυνεδρία ο ιατρός καταγράφει στο σύστημα:  

α. Ευρήματα επίσκεψης (εν προκειμένω στην ενότητα «κατ’ οίκον περιορισμός» στο 

«Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19»)  

β. Λοιπές κλινικές σημειώσεις  

γ. Τυχόν ανάγκη συνταγογράφησης και παραπομπής σε δομή υγείας  

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις καταγραφής στο Μητρώο COVID-19 

Όλοι οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και 

παιδιατρικής των Μονάδων ΠΦΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, έχουν την 

υποχρέωση να συμπληρώνουν και να τηρούν το «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-

19», στο οποίο έχει καταγραφεί το επιβεβαιωμένο κρούσμα (μετά την επιβεβαίωση 

μοριακού PCR ελέγχου), παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, με 

συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι 

βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, με σύσταση παρακολούθησης κατ’ οίκον και για 

χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου από την επομένη της διακρίβωσης της νόσησης 

μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR), με σκοπό την παρακολούθηση της 

υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους.  
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Άρθρο 11 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από την 10η.01.2022. 

 

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

 

1758. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ. 

81486 της 29/30.12.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας για 

την κάλυψη δαπανών προμήθειας rapid test, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β΄ 6353)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) το 

οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

β. Τον ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 31).  

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

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

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

ε. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» 

(Α’ 251).  

στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019.  

ζ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

η. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

θ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 

Υφυπουργών» (Α 155).  

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, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7Cptqjgy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSYVNZ9l_1drlnbt9EgPP-c4B9ToUxVlut3zorl0yLvb
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3. Την υπό στοιχεία Γ.Π./Β1α/οικ. 73474/24.11.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).  

4. Την ανάγκη κάλυψης μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας 

(Ε.Κ.Α.Π.Υ) με τη διενέργεια κεντρικής διαγωνιστικής διαδικασίας, της δαπάνης 

προμήθειας rapid test για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών των 

φορέων εποπτείας των Υ.Πε και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).  

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού 

των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00 €) 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.1023-711-0000000 “Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:  

 

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, 

για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο υπό 

στοιχείο 4 του προοιμίου της παρούσας, μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων 

(50.000.000,00 €) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 

πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα 

κατανεμηθεί στον φορέα υλοποίησης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.  

 

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

 

1759. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 108740 της 30/31.12.2021 «Ανοικτό 

πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 

ετών – “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ”» (Β΄ 6355)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 196 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 215).  

2. Το άρθρο 28 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών 

των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής 

Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), 

Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 181), όπως 

διαμορφώθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - 

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο 

της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVv-pVvBh4P6bZLvBnPJyOEpfYUkdZ8A-BaLpbKmkIe2
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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).  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

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

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

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

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

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

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

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

διατάκτες» (Α’ 145).  

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 Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

15. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).  

16. Την υπό στοιχεία οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ανοιχτό 

πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261).  

17. Την υπ’ αρ. 105247/20-12-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
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18. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας, οι οποίοι δεν 

διαθέτουν εργασιακή εμπειρία, για την ενίσχυση της απασχόλησης και καταπολέμησης της 

ανεργίας αυτών μέσω της παροχής κινήτρων στους ίδιους τους νέους καθώς και στις 

επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται οικονομική επιβάρυνση 

σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (42.000.000€) του κρατικού προϋπολογισμού, όπως 

αυτή είχε προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 87049/5-11-2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων επί του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 101), έχει εγγραφεί πίστωση στον 

υπό έγκριση προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (28.000.000€) στον ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 

2310988001 για το οικονομικό έτος 2022, και θα προβλεφθεί πίστωση ύψους 

δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000€) στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του οικονομικού έτους 2023, αποφασίζουμε:  

 

Την κατάρτιση ανοιχτού προγράμματος νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη 

νέων ηλικίας 18-29 ετών - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός του προγράμματος - Ωφελούμενοι - Διάρκεια 

1. Το ανοιχτό πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων έχει σκοπό τη διευκόλυνση της πρώτης ένταξης των νέων στην αγορά 

εργασίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 

ανεξαρτήτως του κλάδου που αυτοί δραστηριοποιούνται, με στόχο την καταπολέμηση της 

νεανικής ανεργίας.  

2. α. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι 

εννέα (29) ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης 

εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα υπό την 

έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα 

που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο, 

προκειμένου για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.  

β. Στους ανωτέρω ωφελούμενους του προγράμματος εντάσσονται και όσοι είχαν τυχόν 

πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία, η οποία έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Νέοι που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση δεν εντάσσονται στο 

παρόν πρόγραμμα.  

Για το χρονικό διάστημα που οι ωφελούμενοι εντάσσονται στο παρόν, δεν μπορούν να 

πραγματοποιούν παράλληλα πρακτική άσκηση, μαθητεία ή κατάρτιση.  

3. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργείται με βάση το παρόν 

πρόγραμμα, καλύπτει μέρος του αριθμού των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που 

προβλέπονται από την επέκταση του «ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων 
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επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» κατά πενήντα χιλιάδες (50.000) θέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 197 του ν. 4855/2021 (Α’ 215).  

4. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος είναι η 1/1/2022 και ισχύει μέχρι 

εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και 

σε κάθε περίπτωση μέχρι 31/12/2022.  

 

Άρθρο 2 

Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας 

1. Κάθε νέα θέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που 

δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ως ακολούθως:  

α) Η νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης επιδοτείται με χίλια διακόσια (1.200) 

ευρώ.  

β) Η νέα θέση με σύμβαση μερικής απασχόλησης επιδοτείται με το ήμισυ της επιδότησης 

της περίπτωσης α, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως, 

ήτοι εξακόσια (600) ευρώ.  

2. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας 

μικρότερης των έξι (6) μηνών, η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της 

σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης). Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη του ενός (1) μήνα.  

 

Άρθρο 3 

Καταβολή της επιδότησης 

1. Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ της περ. α) της παρ. 1 του 

άρθρου 2 της παρούσας, για κάθε νέα σύμβαση πλήρους απασχόλησης, καταβάλλεται ως 

εξής:  

α) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, 

επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και 

ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.  

β) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του 

νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης, με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος.  

2. Το ποσό της επιδότησης των εξακοσίων (600) ευρώ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 

2 της παρούσας, για κάθε νέα σύμβαση μερικής απασχόλησης, η οποία δεν μπορεί να 

υπολείπεται των είκοσι (20) ωρών εβδομαδιαίως, καταβάλλεται ως εξής:  

α) Ποσό τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο 

νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του 

και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.  
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β) Ποσό τριακοσίων (300) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του 

νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος.  

3. Στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας είναι διάρκειας μικρότερης των έξι (6) 

μηνών, για την καταβολή της επιδότησης στον νεοπροσλαμβανόμενο και στον εργοδότη 

εφαρμόζεται αναλογικά του χρόνου απασχόλησης και του είδους της σύμβασης (πλήρους 

ή μερικής) η παρ. 1 ή 2 του παρόντος άρθρου.  

4. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του 

ωφελούμενου/εργαζόμενου, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων 

ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες 

διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 

παρ. 2 του άρθρου 5.  

 

Άρθρο 4 

Διατήρηση θέσεων εργασίας - Όροι και δεσμεύσεις 

1. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν πρόγραμμα είναι επιπρόσθετες σε 

σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.  

2. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων 

που είχε την 12/11/2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4855/2021) για το χρονικό 

διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.  

3. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του κριτηρίου της 

διατήρησης του μέσου όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, αφορά 

στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον 

ανωτέρω αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:  

α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,  

β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  

γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς,  

εφόσον τα α), β), γ) ανωτέρω συντρέξουν κατά το χρονικό διάστημα που ισχύει η 

επιδότηση, ήτοι από την ημερομηνία πρόσληψης του επιδοτούμενου έως και την 

ημερομηνία λήξης της σύμβασής του.  

4. Αν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί τον ανωτέρω όρο, η επιχείρηση δεν 

λαμβάνει την επιδότηση και αν αυτή έχει καταβληθεί, αναζητείται με τη διαδικασία των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

5. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του 

παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 

του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε 
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αναστολή εκτός εάν η επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες 

προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.  

6. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας ενός επιδοτούμενου 

εργαζόμενου στο πλαίσιο του προγράμματος με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο. Αντ’ 

αυτού, η επιχείρηση - εργοδότης δύναται να αιτηθεί για την έγκριση νέας επιδοτούμενης 

θέσης εργασίας.  

7. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ένταξης στο παρόν πρόγραμμα, ο 

εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση - εργοδότη που τον 

προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.  

 

Άρθρο 5 

Συνδυασμός με το πρόγραμμα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 

1. Για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται και εντάσσεται στο παρόν πρόγραμμα 

και η σύμβαση εργασίας του νεοπροσλαμβανόμενου έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών, η επιχείρηση - εργοδότης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενταχθεί ταυτόχρονα για 

τον ίδιο ωφελούμενο στο ανοιχτό πρόγραμμα νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του 

άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται σε αυτό.  

2. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης της παρούσας, η επιχείρηση - 

εργοδότης επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών 

εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, 

καθώς και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε 

μακροχρόνια άνεργο χωρίς προϋπηρεσία, εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δεν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 

οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 

νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261).  

3. Στην περίπτωση παράλληλης υπαγωγής και στα δύο προγράμματα σύμφωνα με την 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των 

θέσεων εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.  

4. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που υπάγονται στην παρ. 11α του άρθρου 28 του 

ν. 4726/2020, οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά με τη χρονική 

διάρκεια της σύμβασης και ο έλεγχος του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου όρου των 

θέσεων εργασίας πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παρ. 11α.  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα - αίτηση - έγκριση - πρόσληψη ωφελουμένων 

Α. Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ  

1. Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα 

«ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ», ακολουθείται η εξής διαδικασία:  
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α) Η επιχείρηση-εργοδότης που επιθυμεί να προβεί σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, 

μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλει για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμεί 

να εντάξει στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό 

έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης - εργοδότη ένταξης στο ανοικτό 

πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», 

η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς 

την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τα εξής:  

i) τα στοιχεία της επιχείρησης,  

ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,  

iii) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της 

επιχείρησης  

iv) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα 

επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων 

επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.  

β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της 

επιχείρησης - εργοδότη και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον 

δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ως εξής:  

i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) 

ετών,  

ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν διαθέτει καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία 

εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου 

τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του δημοσίου 

τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω 

άρθρο.  

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησής τους.  

γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης - εργοδότη 

για ένταξη δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ένταξής του, η επιχείρηση - εργοδότης, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης 

ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην 

πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο 

παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε 

πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.  

Β. Διαδικασία ένταξης παράλληλα στα προγράμματα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και Ανοιχτό 

Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020  

Σε περίπτωση που επιχείρηση - εργοδότης επιθυμεί να προβεί σε νέα πρόσληψη ή νέες 

προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές και να εντάξει ωφελούμενο παράλληλα και στο 

Πρόγραμμα του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων 
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Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), υποβάλλει για 

κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σε 

ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης - εργοδότη παράλληλης 

ένταξης στο Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων 

Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη 

δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει 

ταυτοχρόνως τα στοιχεία της παρ. Α του παρόντος άρθρου και τα στοιχεία του άρθρου 6 

της υπό στοιχεία οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό 

πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261).  

Ύστερα από την έγκριση της ανωτέρω αίτησης της επιχείρησης - εργοδότη για ένταξη 

δυνητικά ωφελούμενου και στα δύο προγράμματα, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ένταξής του σε αυτά, η επιχείρηση - εργοδότης, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της 

επόμενης ημέρας από την έγκριση των αιτήσεων, προχωρεί στη σύναψη σύμβασης 

εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η 

συμμετοχή του στα δύο προγράμματα.  

Γ. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση - εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει 

αμελλητί στον ωφελούμενο την ένταξή του στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» ή την 

παράλληλη ένταξή του και στα δύο προγράμματα σύμφωνα με την παρ. Β του παρόντος 

άρθρου, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου έγκρισης της πράξης ένταξης.  

Δ. Για τη λήψη της επιδότησης του άρθρου 3 της παρούσας, ακολουθείται η εξής 

διαδικασία:  

Ο ωφελούμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική 

αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα της παρούσας σε 

ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με τίτλο «Αίτηση-Υπεύθυνη ωφελούμενου για το 

ανοικτό πρόγραμμα “ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει εκτός των προσωπικών του 

στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα, τα οποία 

αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν απαιτείται επανυποβολή αυτής σε μηνιαία 

βάση από τον ωφελούμενο, εκτός κι αν επιθυμεί τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού 

του λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Στην περίπτωση της παράλληλης ένταξής του και στα δύο 

προγράμματα υποβάλλεται η ίδια ως άνω αίτηση.  

 

Άρθρο 7 

Έλεγχος προϋποθέσεων- Κυρώσεις 
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1. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων του άρθρου 4 της παρούσας, πραγματοποιούνται 

απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του e-ΕΦΚΑ.  

2. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, εκπίπτουν του 

προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος 

αναζητούνται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 

άρθρο 10 της παρούσας.  

3. Στην περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη κατά τα ανωτέρω, ο ωφελούμενος 

εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.  

 

Άρθρο 8 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

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

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

για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχ. ε της παρ. 1 του 

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

3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των εργαζομένων που 

εντάσσονται στο πρόγραμμα δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ, για την αποτελεσματική 

παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος.  

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

για να παρέχει στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη 

συλλογή τους.  

 

Άρθρο 9 

Λοιπές διατάξεις 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της επιδότησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, 

ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Η καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων, ο 

οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή τους. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε 

ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 

στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα 

στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  
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3. Η ηλεκτρονική μορφή της ανωτέρω κατάστασης είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζονται. 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 

περιλαμβάνουν 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.  

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 ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία 

εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού 

του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 

Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 

IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό 

ποσό ανά δικαιούχο, και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους 

προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. 

Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, 

προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 

πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού 

με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του 

τακτικού προϋπολογισμού.  

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη 

ΔΙΑΣ ΑΕ.  

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό 

κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 

επόμενη πληρωμή.  

7. Για την πληρωμή της επιδότησης της παρούσας, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  
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8. 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.  

9. 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.  

10. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα 

ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) 

της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 10 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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1760. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Αριθμ. 109084 της 30/31.12.2-021 «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)» (Β΄ 6355)  

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/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄ 

3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (B΄ 854), ανωτ. αριθ. 

31. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 12 του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, 

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).  

2. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 132 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της 

Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» Κύρωση της Σύμβασης 

190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον 

κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 

το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες 

διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες 

ρυθμίσεις» (Α’ 101).  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

(Α’ 2).  

6. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3),  

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

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

8. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός 

όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β’ 3751), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVv-pVvBh4P6bZLvBnPJyOEpfYUkdZ8A-BaLpbKmkIe2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_Miiu1VklN5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQVBJJEARxgron220hMkl3GJt-s1oULQu_SRXrKNcH-f
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54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/ Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 

13031/Δ1.4551/23-3- 2020 (Β’  994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’  1131), 13564/ 

Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4- 2020 (Β’  1424), 17239/Δ1.5936/4-5-

2020 (Β’  1695), 22043/ Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6- 2020 

(Β’  2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’  2780), 39551/ Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261), 

49091/Δ1.14744/4- 12- 2020 (Β’  5474), 53345/Δ1. 15956/11-1-2021 (Β’  139), 

8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β’  755), 90972/15-11-2021 (Β’ 5393), 106022/21-12-2021 

(Β’ 6182) όμοιες.  

9. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

10. 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.  

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 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. Στο άρθρο 4 «Διαδικασία υποβολής εντύπων» αντικαθίσταται η παρ. 23 ως 

ακολούθως:  

«4.23 Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, εντός του μηνός Απριλίου κάθε έτους, τα στοιχεία 

των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4808/2021 

(Α’ 101) και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.».  

2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Προθεσμίες» προστίθενται παρ. 23 και 24 ως 

ακολούθως:  

“14.23 I. Εργοδότες-επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να προβούν σε νέα 

πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, στο πλαίσιο του ανοιχτού 

προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) υποχρεούνται να υποβάλουν στο Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ», για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο 

ανωτέρω πρόγραμμα, ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης - 

εργοδότη ένταξης στο «Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη 

πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων» δηλώνοντας ότι, θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό 

εργαζομένων που είχαν την 12/11/2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4855/2021, 

Α’ 215), για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον 

αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
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ακολούθως προς τα κριτήρια και τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην κοινή υπουργική 

απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 215).  

II. Εργοδότες-επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να προβούν σε νέα 

πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, στο πλαίσιο του ανοιχτού 

προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του άρθρου 196 

του ν. 4855/2021 (Α’ 215), εντάσσοντας ωφελούμενο/-ους παράλληλα και στο Ανοιχτό 

Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 

(Α’ 181), υποχρεούνται να υποβάλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο ξεχωριστή 

ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», σε ειδικό έντυπο με τίτλο 

«Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης - εργοδότη παράλληλης ένταξης στο Ανοικτό 

Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων Επιδοτούμενων 

θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων», δηλώνοντας ταυτοχρόνως τα προβλεπόμενα στην παρ. 14.23 I. 

και τα στοιχεία του άρθρου 6 της υπό στοιχεία οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων 

εργασίας» (Β’ 4261).  

14.24 Επιχειρήσεις εργοδότες που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του 

ν. 4808/2021 (Α’ 215) μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών 

της ετήσιας κανονικής άδειας εργαζομένων τους του έτους 2020, υποχρεούνται να 

δηλώσουν α) στις παρατηρήσεις του εντύπου Ε11 της παρ. 4.23 που υποβάλλεται εντός 

του Απριλίου 2022, τις σχετικές ημέρες κανονικής αδείας του έτους 2020, οι οποίες 

μεταφέρθηκαν εντός του 2021 και β) στις παρατηρήσεις του εντύπου Ε11 της παρ. 4.23 

που υποβάλλεται εντός του Απριλίου 2023 τις υπόλοιπες ημέρες κανονικής αδείας του 

έτους 2020, αν υπάρχουν, οι οποίες μεταφέρθηκαν εντός του 2022.”  

 

Άρθρο δεύτερο 

Συμπληρώνεται το Παράρτημα 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), με τα 

ακόλουθα έντυπα:  

I. «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης - εργοδότη ένταξης στο “Ανοικτό 

πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - 

"ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”»,  

II. «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης - εργοδότη παράλληλης ένταξης στο 

Ανοικτό Πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ και στο Ανοιχτό Πρόγραμμα Νέων 

Επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ως εξής:  

 

(Ακολουθούν Υποδείγματα) 

 

Άρθρο τρίτο 
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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). 

 

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

 

1761. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

141746 της 27/31.12.2021 «Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία”» (Β΄ 6358) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με 

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

2. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.  

3. Τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα τη παρ. 1 του άρθρου 

33 αυτού.  

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).  

5. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης 

Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων.  

6. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.  

7. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 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 (ΦΕΚ 2473/18.11.2015) 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. Τις υπουργικές αποφάσεις για την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης των πόρων 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» υπ’ αρ. 105935 

(Β΄ 3060/9.7.2021), 100528 (Β΄ 4221/30.9.2020) και 105935 (Β΄ 4588/5.10.2021).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SIH7CptqjgzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdjtU_MZhNhBK5bgDnFBz4e14nURGFGgydtBZNbRDv26
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10. Την απόφαση C(2021)9819 - 22/12/2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

11. Την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία τους, τηρουμένων των προϋποθέσεων των 

Κανονισμών της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου για τις μεταβολές των π/υ των 

αξόνων των Ε.Π.  

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

 

Την τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων του σημείου 9 του σκεπτικού της 

παρούσης, με την τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της 

αναθεώρησης του Ε.Π. (σημείο 10 της παρούσης), ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη 

συνέχιση του προγραμματισμού της υλοποίησής του.  

Η τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Ε.Π. παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π. 169,57%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 01 180,69%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 01Σ 178,77%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 02 145,79%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 02Σ 169,79%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 03 220,87%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 03Σ 431,63%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 04 109,23%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 04Σ 109,76%  

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Αξονα Προτεραιότητας 05 101,62%  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

για τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.  

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

 

-----------.---------- 
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1762. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 09412 της 31/31.12.2021 «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β΄ 6368) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

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

(Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

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

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄ 133).  

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 

(π.δ. 63/2005 Α΄ 98), και το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019.  

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

12. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81fLVJmWH0NnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS_DyicUWRpGKoqpjCgUa9j-PyMbcz_i1Xm03oua7TTc
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13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

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

(Α΄ 2).  

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).  

18. Την υπό στοιχεία 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).  

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

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

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

06:00» (Β’ 6290).  

20. Την υπ’ αρ. 109346/30-12-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

21. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ένεκα 

περιορισμού της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής λαμβανομένης υπόψη της 

τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των 

έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.  

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία 

ανέρχεται έως το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€) και βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

οικονομικού έτους 2022 στον ΕΦ 1033-501-0000000 ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:  

 

την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον 

μήνα Ιανουάριο 2022, ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα, στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση μουσικής και των οποίων 

περιορίζεται η λειτουργία έως τις 12:00 π.μ (00:00), με εντολή δημόσιας αρχής, κατά τον 

μήνα Ιανουάριο 2022. 
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Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - Εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 

των εργαζομένων τους 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το 

φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν 

υποβληθεί έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, 

σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, στις οποίες έχει επιβληθεί 

απαγόρευση μουσικής και των οποίων έχει περιοριστεί η λειτουργία της έδρας ή των 

υποκαταστημάτων τους έως τις 12 π.μ (00:00), με εντολή δημόσιας αρχής, για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 

των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021, για 

τον μήνα Ιανουάριο 2022.  

2. Η αναστολή εργασίας ενός ή περισσότερων εργαζομένων της παρ. 1 δηλώνεται με 

υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 2 του Κεφαλαίου Β’. Η ίδια επιχείρηση μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα της 

παρ. 1, να υποβάλει περισσότερες της μιας δηλώσεις και να αναστείλει τις συμβάσεις 

εργασίας μέχρι και του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούνται σ’ αυτήν.  

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του 

μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% 

αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και τις 

συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό 

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του 

ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 

39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.  

 

Άρθρο 2 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - 

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών συμβάσεων 

εργασίας 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο 

χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 

αυτή είναι άκυρη.  

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που 

κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα 

Ιανουάριο 2022, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να 

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών, όπως αυτό υπολογίζεται εντός του μήνα αναφοράς. Για 
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τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας 

των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση 

του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.  

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής 

της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά 

τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

Δεν θεωρείται ότι επέρχεται μείωση των θέσεων εργασίας σε περίπτωση οικειοθελούς 

αποχώρησης εργαζομένων, σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου 

καθώς και σε περίπτωση λήξης της διάρκειας συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου 

κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

3. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, οι οποίες 

λήγουν μετά την ημερομηνία έναρξης του περιορισμού λειτουργίας των επιχειρήσεων-

εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, 

δύνανται να τεθούν σε αναστολή.  

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής οι ανωτέρω συμβάσεις 

εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή 

δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν 

συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου του παρόντος κεφαλαίου που έχουν 

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 

δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε 

κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου:  

Δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή. Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται 

να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των οποίων η αναστολή 

σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για 

κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά το 

χρονικό διάστημα της ανάκλησης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
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1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας, των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ 

αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση 

υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που 

αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες.  

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

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

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 

το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα.  

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού 

διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του Κεφαλαίου Α΄ της παρούσας, προβαίνουν είτε σε 

αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 

αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή.  

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη 

φορά κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη 

τους.  

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και 

του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 οι 

συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν 

απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν 

επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης 

της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την 
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προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε 

αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.  

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της προσωρινής 

ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της υποβληθείσας δήλωσης. Η προαναγγελία αυτή 

πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της 

μεταβολής.  

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από την 1η 

Ιανουαρίου 2022 έως και την 10η Ιανουαρίου 2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις των 

επιχειρήσεων-εργοδοτών δύνανται να υποβληθούν από την ημέρα ενεργοποίησης του του 

συστήματος υποβολής δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και έως την 10/1/2022.  

4. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση 

είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας, και 

κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενούς του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Γενικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου-εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη 

αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων-εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της 

καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω 

καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  
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4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία 

εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού 

του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο-Συγκέντρωση Εισπράξεων-

Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 

IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό 

ποσό ανά δικαιούχο-εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 

προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 

κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. 

Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, 

προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 

πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού 

με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του 

Τακτικού Προϋπολογισμού.  

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη 

ΔΙΑΣ ΑΕ.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό 

κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 

επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα 

ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  
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β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) 

της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 2 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 

δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα-Πίνακας) 

 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1763. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 109435 της 31/31.12.2021 «Όροι και 

προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της 

τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β΄ 6371) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα 

ανθρώπινου δυναμικού της Απεξάρτησης Αρχής δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες 

διατάξεις» (Α΄ 26).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MXYI9KtzqY8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXwRx7oPl3dQuTbnBof5qiE2WCSPjSLljF0gZvr43_Ko
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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. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 91).  

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).  

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

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

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

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

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

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με 

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

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

διατάκτες» (Α΄ 145).  

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

13. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

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

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

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

(Α΄ 2).  

17. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

18. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23/3/2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).  

19. Την υπό στοιχεία οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και 

προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού 

για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’401 διόρθωση σφάλματος).  
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20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

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

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 

30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

06:00» (Β’ 6290).  

21. Την υπ’ αρ. 109378/30-12-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

22. Την ανάγκη στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού 

για τον μήνα Ιανουάριο 2022, ένεκα της απαγόρευσης της μουσικής με εντολή δημόσιας 

αρχής λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας και 

της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.  

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας εκτιμάται έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 

τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (5.340.000,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό 

εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 

2022(ΕΦ 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899), αποφασίζουμε:  

 

Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης 

επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού, για τον μήνα Ιανουάριο 2022, καθώς και τη διαδικασία καταβολής της 

αποζημίωσης ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

Για τον μήνα Ιανουάριο 2022, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 

δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), είναι οι καλλιτέχνες και επαγγελματίες 

της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως και την 10.01.2021 στην 

ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο 

Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων σε συγκεκριμένες ειδικότητες (βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των 

επαγγελμάτων κατά ΣΤΕΠ92) που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας.  

 

Άρθρο 2 

Ύψος, 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 €) ανά μήνα, για τον μήνα 

Ιανουάριο του 2022, εφόσον:  

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του 

ανωτέρω χρονικού διαστήματος,  
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β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας 

από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό 

διάστημα και  

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.  

2. Η αποζημίωση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια 

του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται 

σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 

τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτεται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του 

άρθρου 2, υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό 

έντυπο της υπό στοιχεία οικ. 1638/ 45/14-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 112 

και Β’401) με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του 

πολιτισμού για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει του άρθρου 121 του 

ν. 4764/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α΄ 75), για τον μήνα Ιανουάριο 2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού 

μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση 

εργοδότη.  

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία 

και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν 

διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ 

και στους συναρμόδιους φορείς, 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 το ΑΦΜ τους.  
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2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 

δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση 

του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο-Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ 

με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το 

συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 

πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται 

για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.  

Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται 

με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN 

GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού 

Προϋπολογισμού.  

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη 

ΔΙΑΣ 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.  
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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) 

 

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

 

1764. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. οικ 

614 της 31/31.12.2021 «Προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Β΄ 6374) 
 

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

 

1765. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1275 της 31/31.12.2022 «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 

καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 

διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021» (Β΄ 6375) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MXYI9KtzqY9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteZWRIjcrnweDCQaTSkj8iUX-BOESlnyaBiPcXvauTHW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MXYI9KtzqY8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSNHjXFgMI4Evo4iQFVL7AhulW7ri_SQ4Rfqjt1NV6Jk
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α) Του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170), σε περιπτώσεις που η εξουσιοδοτική διάταξη δεν περιέχεται στον ν. 4389/ 2016 

(Α’ 94),  

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) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 

«Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), της παρ. 4 του άρθρου 8 και 

των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 68 

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),  

δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1051/19.2.2015 (Β’ 373) απόφασης ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ 1274/30.12.2015 (Β’ 2919) απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ και των υπό στοιχεία 

ΠΟΛ 1025/21.2.2017 (Β’ 618), ΠΟΛ 1045/7.3.2018 (Β’ 881), Α.1009/2019 (Β’ 21), 

Α.1025/2020 (Β’ 406) και Α. 1035/2021 (Β’ 797) αποφάσεων του Διοικητή ΑΑΔΕ,  

ε) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/2015 (Β’  763), ΠΟΛ.1132/2015 (Β’  1407), 

ΠΟΛ.1041/2016 (Β’  926), ΠΟΛ.1096/2016 (Β’ 2043) αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. και των υπό 

στοιχεία ΠΟΛ.1034/2017 (Β’ 759), ΠΟΛ.1068/2018 (Β’ 1319), Α.1041/2019 (Β’ 353), 

Α.1070/2020 (Β’ 1267) και Α. 1118/2021 (Β’ 2226 και Β’2437) αποφάσεων Διοικητή 

ΑΑΔΕ,  

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.,  

ζ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β’ 949), Α.1100/2019 (Β’ 951), Α.1101/2019 (Β’ 948) 

και Α. 1204/2020 (Β’ 3972) αποφάσεων του Διοικητή ΑΑΔΕ,  

η) 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 Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 

Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της 

παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

3. 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 υπ’  αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-

2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».  

4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων 

εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 

εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις 
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βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων 

από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.  

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων 

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του 

ν. 4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου 

μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά 

πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην 

οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.  

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει 

φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.  

Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της 

παρούσας, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.  

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-

01.042) 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών 

ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτής, ποσά 

μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν, 

έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ- 

01.042).  

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την 

υποβολή, σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού του άρθρου, 

έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».  

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-

01.042) των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που 

προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».  

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή 

συντάξεων είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
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Άρθρο 3 

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043) 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών 

από επιχειρηματική δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά 

αναγράφονται επί αυτής καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, 

έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-

01.043).  

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την 

υποβολή, σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού του άρθρου, 

έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».  

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043) των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου έχει απαραίτητα το 

σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

2».  

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

Άρθρο 4 

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, 

δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος 

από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και 

δικαιώματα, με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτής καθώς 

και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.044).  

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την 

υποβολή, σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή, του εντύπου της παρ. 1 αυτού του άρθρου, 

έχουν, όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».  

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους 

(εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) των παρ. 1 

και 2 αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο 

επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».  

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος 

από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και 

δικαιώματα, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
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5. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων 

αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση 

Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα 

πιστωτικά ιδρύματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4537/2018) στους 

δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως, το αρχείο μερισμάτων νομικών προσώπων 

και νομικών οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων 

1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται με βάση τα ανωτέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις 

αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων 

από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2021, ο φόρος που 

παρακρατήθηκε επί αυτών καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή 

διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή 

χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας και αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου 

(myAADE). Για τον σκοπό αυτό οι υπόχρεοι δύνανται, για τη δημιουργία των κατάλληλων 

αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές του myAADE.  

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 του ν. 4270/2014), τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όποιος 

παρακρατεί φόρο υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1. Για την 

υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης(Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία εποπτεύει. Το αρχείο 

αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, τυχόν διορθώσεις ή 

τροποποιήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει 

υποβάλλει το σχετικό αρχικό αρχείο.  

3. Με την υπό στοιχεία Λ.3000/ΠΟΛ.112/29.3.68 διαταγή έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση 

πτώχευσης, τη φορολογική υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή 

αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει ο σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρίας, ως 

ενεργών εν προκειμένω για λογαριασμό της εταιρίας. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή στις 

περιπτώσεις που λύεται η επιχείρηση και τίθεται σε εκκαθάριση, την υποχρέωση υποβολής 

του αρχείου βεβαιώσεων την έχει ο αρμόδιος εκκαθαριστής. Επίσης, η σχετική υποχρέωση 

υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υφίσταται και για τα νομικά πρόσωπα και 

νομικές οντότητες που διακόπτουν τις εργασίες τους, ανεξάρτητα από το αν τίθενται σε 

εκκαθάριση ή όχι, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα και έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέσα στο φορολογικό έτος 2021.  

4. Περαιτέρω, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (απορροφήσεις, 

μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων 

έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επιχείρηση (απορροφώσα, κ.λπ.) για το 

χρονικό διάστημα από τον ισολογισμό μετασχηματισμού (ν. 2166/1993) ή την 

ολοκλήρωση του μετασχηματισμού (ν.δ.1297/1972) και μετά, ενώ για το χρονικό 
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διάστημα μέχρι τις ως άνω προθεσμίες υποχρέωση υποβολής του εν λόγω αρχείου έχει η 

μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη επιχείρηση.  

5. Υποχρέωση υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υπάρχει και για τα υπό 

ίδρυση ιδρύματα, η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, για τα εισοδήματα επί 

των οποίων έχουν διενεργήσει παρακράτηση φόρου, ως εν τοις πράγμασι νομίμως 

λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.  

6. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων στην 

περίπτωση που καταβάλλονται αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα ή μερίσματα, 

τόκους, δικαιώματα σε δικαιούχο νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα με φορολογικό έτος 

που λήγει σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή του ημερολογιακού έτους. Στην 

περίπτωση αυτή θα χορηγείται σχετική βεβαίωση σε έντυπη μορφή προκειμένου το ποσό 

του παρακρατηθέντος φόρου να δηλώνεται στο έντυπο Ν σε σχετικό κωδικό χωρίς 

ηλεκτρονική πληροφόρηση.  

7. Οι υπόχρεοι των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, εφόσον είναι νέοι χρήστες 

εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (myAADE) σύμφωνα με όσα ορίζονται με την 

υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (1916 Β’/9.12.2010) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και την υπό στοιχεία Α.1082/10.04.2020 (1303 Β’) απόφαση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους 

ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 

αυτής πιστοποιούνται στο myAADE με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι 

ήδη πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες.  

8. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει 

αποβιώσει υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του, για τις 

περιπτώσεις που έχει παρακρατηθεί φόρος με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία ΠΟΛ 

1027/2014. Η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει με έγγραφο το ψηφιακό μέσο στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.  

9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή 

υποβολή και αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων από τους υπόχρεους, δύνανται να 

εφαρμόζουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες.  

10. α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 1 της παρούσας που αφορούν 

το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των 

παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) από τους:  

i. Υπόχρεους που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 

και 96 της υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β’ 949) απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ,  

ii. καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι 

σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν δεν προκύπτουν ποσά προς 

απόδοση,  

iii. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα μέσα στο 2021 από την ΕΑΠ, οι 

οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το διάστημα αυτό 

(1.1.2021 έως ημερομηνία ενημέρωσης της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το 

υπόλοιπο διάστημα έτους 2021 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), 
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καθόσον για το τελευταίο αυτό διάστημα υποβάλλουν μόνο προσωρινές δηλώσεις 

απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές,  

iv. φορείς που εντάχθηκαν και εποπτεύονται μέχρι και 31.12.2021 από την ΕΑΠ, οι 

οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για ολόκληρο το έτος 

2021 και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για το διάστημα του έτους 2021 που προηγήθηκε 

της ένταξης στην ΕΑΠ, υπέβαλαν ήδη προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου 

φόρου με αναλυτικές εγγραφές,  

v. ειδικά για τις αμοιβές εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών ιδιωτικού τομέα που 

εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, οι φορείς 

του Δημοσίου υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) μόνο για τις 

αμοιβές που κατέβαλλαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. 

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό 

αυτό αποστέλλουν μόνο τις αμοιβές που οι ίδιοι κατέβαλαν στους εργαζομένους τους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ.  

Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό 

στοιχεία Α.1099/2019 και Α. 1204/2020 αποφάσεις του Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, δεν 

υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο).  

β) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 2 της παρούσας που αφορούν το 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των 

παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), από τους:  

i. Καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρεοι σε 

υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές 

εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, καθώς και ιδιαίτερα από φορείς Δημοσίου και λοιπούς 

φορείς που εποπτεύονται από την ΕΑΠ μέχρι και την 31.12.2021, ακόμα και στις 

περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου 

φόρου με αναλυτικές εγγραφές για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι 

έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου,  

ii. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα μέσα στο 2021 από την ΕΑΠ, οι 

οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το διάστημα αυτό 

(1.1.2021 έως ημερομηνία ενημέρωσης της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το 

υπόλοιπο διάστημα έτους 2021 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), 

καθόσον για το τελευταίο αυτό διάστημα υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης 

παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπό 

στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,  

iii. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που υποβάλλουν 

προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με συγκεντρωτικές εγγραφές 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και,  

iv. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του 

νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση και οι οποίες δεν 
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υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση 

Διοικητή ΑΑΔΕ.  

Οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου 

φόρου με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 

απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία 

της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο).  

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που, για το μήνα απόκτησής τους, 

υποχρεωτικά έπρεπε να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 

Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει, και δεν υποβλήθηκαν, 

υποβάλλονται μόνο με δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) για το μήνα αυτό, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην τελευταία αυτή απόφαση. Οι αμοιβές αυτές δεν υποβάλλονται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

γ) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 3 της παρούσας που αφορούν το 

εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των 

παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), από τους:  

i. Καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δεν είναι υπόχρεοι 

σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές 

εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ,  

ii. φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονται από την ΕΑΠ μέχρι και την 

31.12.2021, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις 

απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου,  

iii. φορείς που εποπτεύονταν για ορισμένο διάστημα μέσα στο 2021 από την ΕΑΠ, οι 

οποίοι υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το διάστημα αυτό 

(1.1.2021 έως ημερομηνία ενημέρωσης της ΕΑΠ για την παύση εποπτείας), ενώ για το 

υπόλοιπο διάστημα έτους 2021 δεν θα υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), 

καθόσον για το τελευταίο αυτό διάστημα υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης 

παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπό 

στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,  

iv. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις οποίες εκ του 

νόμου δεν προκύπτει φόρος προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει και 

ιδιαίτερα από τους καταβάλλοντες πληρωμές των κωδικών 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14 και 15 του 

Παραρτήματος 3 της παρούσας.  

Για τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε 

εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014, δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο.  

 

Άρθρο 6 

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής 
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1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις:  

α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.  

β) Υποβάλλονται με ψηφιακό μέσο στη Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν μόνο την παρ. 8 του 

άρθρου 5 της παρούσας (αποβιώσαντες εργοδότες).  

γ) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. 

τους.  

δ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. 

Προκειμένου για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και 

εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), 

δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.  

2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό 

τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο 

αποτέλεσμα.  

3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των 

εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, 

αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης 

υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.  

4. Όσον αφορά τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης και απόδοσης φόρου και κατ’ 

επέκταση αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκησης και τις 

αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες των διατάξεων των περ. δ’ 

των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, καθώς και για τις αμοιβές για τα αγαθά 

που προμηθεύονται και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φορείς γενικής κυβέρνησης, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο.  

5. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής 

και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α’ και β’ παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4172/2013), επίδομα βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται κατά την 

υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων καθόσον οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται 

προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που πραγματοποίησε για 

λογαριασμό της υπηρεσίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν αποστέλλεται αρχείο, για την 

πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος της παρ. 7 του άρθρου 

56 του ν. 4611/2019 που καταβάλλεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στη 

μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων και οι οποίοι χρησιμοποιούν για την 

εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής 

ή κατοχής (ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 έγγραφο). Ομοίως, δεν αποστέλλεται 

αρχείο, για την ελεγκτική αποζημίωση που καταβάλλεται στους επιθεωρητές του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους (παρ. 1 του άρθρου 

70 του ν. 4647/2019). Επίσης, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το επίδομα που χορηγείται 

στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ 

προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, 

καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του 
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λειτουργήματός τους και των καθηκόντων τους (άρθρο 30 και παρ. Α3 του άρθρου 33 του 

ν. 3205/2003), όπως και για την αποζημίωση εξόδων παράστασης που χορηγείται στους 

δικαιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. Α6 

του άρθρου 30 και παρ. Α6 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003). Περαιτέρω, δεν 

αποστέλλεται αρχείο, για το Επίδομα Στέγασης που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 θεσπίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη 

κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης 

κατοικίας και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου 

δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος.  

6. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες που 

χορηγεί και διαχειρίζεται:  

- έξοδα κηδείας της περ. γ’ του άρθρου 4 του ν. 4520/ 2018, - παροχές και υπηρεσίες του 

Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με τον ν. 3050/2002 (περ. δ’ του άρθρου 4 του 

ν. 4520/2018),  

- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές 

υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη  

- ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπερ. αα’, ββ’, γγ’ της περ. στ’ του άρθρου 

4 του ν. 4520/2018)  

- παροχή της περ. θ’ του άρθρου 4 του ν. 4520/2018,  

- επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 

στα πλαίσια παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία 

χορήγησης προβλέπεται από τις υπό στοιχεία Γ1α/οικ842/19.4.1988 (Β’  242), 

Π3οικ/603/23.2.1994 (Β’  148), Π3οικ.2091/6.6.1995 (Β’ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 

(Β’ 868) υπουργικές αποφάσεις (εκτός του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος),  

- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές  

- επίδομα γέννησης (άρθρο 1 του ν. 4659/2020) που χορηγείται στους δικαιούχους και το 

οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4659/2020, μεταξύ άλλων, 

απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο 

συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.  

7. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι 

οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία 

κατηγορία εισοδήματος (υποπερ. αα’, ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στστ’, ζζ’, ηη’, θθ’, ιι’ της περ. ε’ 

του άρθρου 4 του ν. 4520/2018), αποστέλλονται με τον κωδικό 76 του αρχείου 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και 

οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους υπερήλικες (μηνιαία σύνταξη 

που χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του 

ν. 4387/2016 και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων) του 

Κεφαλαίου Γ’ της υπό στοιχεία Γ1α/ οικ. 842/19.4.1988 υπουργικής απόφασης, όπως αυτή 

ισχύει, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4756/2020, δεν εμπίπτουν 
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σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 

ν. 4172/ 2013.  

8. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν 

υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε 

ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.  1545/1985, επί του καθαρού 

ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018, παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε 

τοις εκατό (5%) (ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται και 

οι αμοιβές του πρώτου εδαφίου της υποπερ. v της περ. α της παρ. 10 του άρθρου 5 της 

παρούσας, ήτοι οι αμοιβές που φορείς του Δημοσίου κατέβαλλαν σε εργαζόμενους 

επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020.  

9. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις 

της περ. ζ’ του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, αποστέλλεται με τον κωδικό 17 και 

αποστέλλεται το σύνολο των ποσών του εν λόγω εισοδήματος που αφορούν όλους τους 

μήνες του 2021 ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε η καταβολή τους. Το επίδομα 

παιδιού που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ (περ. 1α) άρθρου 4 του ν. 4520/2018, στέλνεται με τον 

κωδικό 39 του παραρτήματος 1 της παρούσας, ενώ με τον κωδικό 48 στέλνεται η 

οικονομική ενίσχυση αναδοχής άρθρου 12 του ν. 4538/2018, η οποία είναι αφορολόγητη 

και απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/13 και 

προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, σε αντίθεση με το επίδομα παιδιού.  

10. Τα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

114 του ν. 4714/2020, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 

ν. 4734/2020, ήτοι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων 

συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και 

μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και καταβάλλονται χωρίς να διενεργείται επί αυτών 

παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, 

αποστέλλονται με τον κωδικό 30 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Με τον ίδιο κωδικό και με 

αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν αποστέλλονται και τα ποσά που 

καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 

ν. 4734/2020, ήτοι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων 

συνταξιούχων του Δημοσίου και των λοιπών δικαιούχων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό 

και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του 

ν. 4387/2016 και καταβάλλονται χωρίς να διενεργείται επί αυτών παρακράτηση φόρου και 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.  

11. Για τις περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία 

δηλώνονται από τους κληρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, εφόσον 

έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται 

αρχείο.  

12. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της υπ’ αρ. 250/1996 γνωμοδότησης του 

ΝΣΚ που είχε γίνει δεκτή, τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία 

των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών μετόχων τους ή μερισματούχων τους για 
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τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, 

δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4172/2013. Τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 38 του 

αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Πλέον, με τον κωδικό αυτό 

αποστέλλονται μόνο τα εφάπαξ ποσά της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 

ν. 4172/2013 και όχι τα ποσά της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 

(επίδομα αλλοδαπής), τα οποία δηλώνονται με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 22.  

13. Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, η καταβαλλόμενη, από 11.10.2018, πτητική 

αποζημίωση στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας, καθώς και η ειδική αποζημίωση στους εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία 

με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ βοηθειών αποστέλλονται με τον κωδικό 42 του αρχείου 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

14. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών 

Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, επί της οποίας παρακρατείται φόρος με 

φορολογικό συντελεστή 15% και φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης των δικαιούχων γι’ αυτό το εισόδημα, αποστέλλεται με τον κωδικό 47 του 

αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό 

αποστέλλονται και οι αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του 

κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού 

Προϊσταμένου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 οι οποίες 

φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης, καθώς και η πρόσθετη αποζημίωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 

που μετακινείται για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 170 

του ν. 4759/2020), που είναι αφορολόγητη. Με τον ίδιο κωδικό στέλνονται και οι 

πρόσθετες αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε μετακινούμενους αναισθησιολόγους του 

ΕΣΥ και αφορούν αποκλειστικά το από 9/7/2021 έως 1/10/2021 διάστημα (άρθρο 29 του 

ν. 4816/2021, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το πεντηκοστό άρθρο του 

ν. 4839/2021 και το άρθρο 88 του ν. 4850/2021). Επιπλέον, οι ανταποδοτικές υποτροφίες 

που καταβάλλονται από τα ΑΕΙ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 

με τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 4823/2021 και της υπό στοιχεία 28727/Ζ1/2021 

(Β’ 1017) κοινής υπουργικής απόφασης αποστέλλονται με τον ίδιο κωδικό 47, ως 

αφορολόγητες.  

15. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 που 

καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρίας ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές 

αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα με τον 

κωδικό 5. Στις περιπτώσεις που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο 

υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες 

αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από 

τις αμοιβές αυτές.  

16. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με 

τον κωδικό 55 με αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν.  

17. Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους - εποχιακά εργαζόμενους, για 

χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις 
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μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, 

αποστέλλονται με τον κωδικό 56.  

18. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή 

γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ -ΟΓΑ, 

αποστέλλονται με τον κωδικό 57.  

19. Αμοιβές που καταβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ’ της παρ. 3 του 

άρθρου 12 του ν. 4172/2013 ήτοι ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο 

καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί 

είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στους εργαζομένους τους, 

εντάσσονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και αποστέλλονται με τον κωδικό 58. 

Χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την 

καταβολή αυτών των αμοιβών από την ετήσια γενική συνέλευση.  

20. Με τον κωδικό 59 αποστέλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων 

συνταξιούχων, που δόθηκε το έτος 2021 (άρθρο 25 του ν. 4865/2021). Η έκτακτη αυτή 

ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α του ν. 4172/2013 και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε κοινωνικής ή προνοιακής παροχής.  

21. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (88 Α’), όπως 

αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4756/2020 (235 Α’) και βάσει των 

όσων διευκρινίσθηκαν και με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, τα επιδόματα 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια 

δράσεων συμβουλευτικής που καταβλήθηκαν σε ανέργους μέσα στο έτος 2021, 

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω 

απαλλάσσονται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. 

Τα επιδόματα αυτά δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλονται με τον 

κωδικό 60 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

22. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων εισοδημάτων 

και επιδομάτων που χορηγούνται από διάφορους φορείς και χρήζουν ειδικής φορολογικής 

μεταχείρισης, στον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων 

και λοιπών εισοδημάτων πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται ο όρος 

«επιδόματα» στο λεκτικό των κωδικών 47, 48, 50 και 51 και υπάρχουν οι κωδικοί 61 και 

62 που αφορούν «Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα» και 

«Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους» αντίστοιχα καθώς 

και οι κωδικοί 63 και 64 για τα αναδρομικά ποσά των επιδομάτων των κωδικών 61 και 62 

αντίστοιχα με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Ενδεικτικά, με τον κωδικό 

62 αποστέλλονται οι παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, οι οποίες σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4756/2020, μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από φόρους 

και εισφορές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α του ν. 4172/2013. Οι παροχές αυτές καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ, δυνάμει της 

παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954, όπως ισχύει (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης 

εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς 

σε διαθεσιμότητα), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (παροχή λόγω αφερεγγυότητας του 
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εργοδότη), του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ειδικό εποχιακό βοήθημα), του άρθρου 142 

του ν. 3655/2008 (ειδική παροχή προστασίας μητρότητας), της υποπερ. εε’ της περ. β’ της 

της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (παροχές που καλύπτουν δαπάνες για 

κοινωνικούς σκοπούς). Με τον κωδικό 62 αποστέλλεται και το επίδομα ιατρών 

ειδικότητας αναισθησιολογίας (άρθρο 32 του ν. 4816/2021), προκειμένου να τύχει της 

ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης με τις ανωτέρω αμοιβές. Επίσης, τα αναδρομικά ποσά 

του επιδόματος παιδιού του κωδικού 39 (άρθρο 214 του ν. 4512/2018) αποστέλλονται με 

τον κωδικό 65 με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν.  

23. Το επίδομα αλλοδαπής της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καθώς 

και άλλα ποσά που δεν μειώνουν,τις δαπάνες των άρθρων 31 και 32 του ν. 4172/2013 

αποστέλλονται με τον κωδικό 75 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις.  

24. Η έκτακτη αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 33 

του ν. 4690/2020 και του άρθρου 43 του ν. 4778/2021 (εποχικά εργαζόμενοι του 

τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου) και η οποία απαλλάσσεται από κάθε φόρο και 

εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 

του ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό 

οικογενειακό εισόδημα, αποστέλλεται με τον κωδικό 77 του αρχείου εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

25. Με τον κωδικό 78 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 

αποστέλλονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα 

πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και 

εξαιτίας των συνεπειών που επέφεραν άλλες καταστροφές. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό 

αποστέλλονται οι κάτωθι αποζημιώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και 

δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013):  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού που χορηγήθηκε σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που 

αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020)  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020) που χορηγήθηκε 

σε εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ή έχει λυθεί  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020) που χορηγήθηκε 

σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή ή έχει λυθεί  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 19 του ν. 4722/2020 που χορηγήθηκε σε 

εργαζόμενους επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου 

και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή  

- αποζημίωση ειδικού σκοπού που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 

του ν. 4722/2020 χορηγήθηκε σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που τίθενται σε 

αναστολή  
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- αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 71 του ν. 4745/2020 που χορηγήθηκε σε 

εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχειρήσεις 

(εργοδότες) στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» περιοχές της χώρας  

- οικονομική ενίσχυση του δέκατου έβδομου άρθρου της από 13.8.2021 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021) εργαζομένων σε 

πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές  

- έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου 

τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 3 

του ν. 4682/2020) εργαζομένων που η σύμβαση εργασίας τους είτε είναι σε αναστολή είτε 

έχει λυθεί σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 

27ης.9.2021 (άρθρο 201 του ν. 4855/2021)  

26. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της έκπτωσης από το φορολογητέο 

ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του 

βουλευτή (άρθρο71 του ν. 4472/2017), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου 

βεβαιώσεων δεν θα εφαρμόσουν τα όσα είχαν οριστεί στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 

απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ περί συμπλήρωσης του κωδικού 47 με το ποσό της μείωσης του 

25%. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους 

δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη των 

οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ τα 

οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση (σχετ. η ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος).  

27. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την 

Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, 

αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης 

αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις διατάξεις της παρ. 4γ του 

άρθρου 99 του ν. 4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του φόρου από 

τον λήπτη της πληρωμής η οποία προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις [δεύτερη 

παράγραφος του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο 

ως δεύτερο εδάφιο), η οποία είχε προστεθεί με την περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 

22 του ν. 4283/2014] και πλέον, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο 

στις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 62 και 64 του 

ν. 4172/2013, όπως εξάλλου ισχύει και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές 

οντότητες με βάση τον νέο ΚΦΕ.  

Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή εργασία προς τα ίδια ως άνω 

πρόσωπα, αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα 

κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία χωρίς αναγραφή ποσού αναλογούντος 

και παρακρατηθέντος φόρου παρά μόνο με αναγραφή του ποσού που προκύπτει εξαιτίας 

της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, 

καθόσον με τις διατάξεις των παρ. 4α και 4β του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (οι οποίες 

κατάργησαν το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013, όπως αυτό 

είχε προστεθεί με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014 και προσέθεσαν 

νέα παρ. 7 στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αντίστοιχα) στο ανωτέρω εισόδημα 

από μισθωτή εργασία δεν διενεργείται ούτε αυτοαπόδοση του φόρου από τον λήπτη της 

πληρωμής, ούτε και παρακράτηση και απόδοση του φόρου από τον καταβάλλοντα την 

πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
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από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής αποστέλλουν ηλεκτρονικό 

αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή το ποσό του παρακρατηθέντος 

φόρου.  

28. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων 

τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος 2021 και εφόσον το ποσό έχει επιστραφεί πλήρως 

από τον φορολογούμενο, οι φορείς που έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω της 

Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και η ΗΔΙΚΑ, για όσα ταμεία εποπτεύει, είναι 

υπόχρεοι σε υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές 

καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν τα πληρωτέα ποσά με τα οποία πιστώθηκαν 

σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον φόρο που παρακρατήθηκε 

και αποδόθηκε, οι ανωτέρω υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, αποστέλλουν ως 

καθαρές φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που 

προκύπτουν, αφού πρώτα αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω 

επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο). Ο παρακρατηθείς φόρος αποστέλλεται, όπως αυτός 

παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή, καθόσον αυτός συμψηφίζεται κατά 

την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 (σχετ. 

έγγραφο Δ12Α 1099005 ΕΞ2014/3.7.2014).  

Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων αφορά τα 

φορολογικά έτη 2020 και προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις 

περιπτώσεις αυτές αλλά χορηγούνται νέες βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, 

οι οποίες αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την επιστροφή των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών. Από τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις εξαιρείται η επιστροφή των 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων μέσω ΗΔΙΚΑ που αφορούν τα 

φορολογικά έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 για τα οποία αποστέλλεται διορθωμένο 

ηλεκτρονικό αρχείο.  

29. Οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης προς το προσωπικό για το 

χρονικό διάστημα από 16/10/2019 έως 31/5/2021 που καταβάλλονται απευθείας από τον 

ΟΑΕΔ σε δικαιούχους εργαζομένους της εταιρίας, από την επιδότηση μισθολογικού 

κόστους παραμεθορίων περιοχών, στέλνονται με τους κωδικούς 48 και 51, ανάλογα την 

περίοδο αναφοράς, του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις, καθώς τα καταβαλλόμενα ποσά είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (άρθρο 50 του ν. 4811/2021)  

30. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές 

που εντάσσονται στην περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 

συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  

31. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς 

δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν 

με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), αποστέλλουν 

τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση βιβλίων και τις οποίες καταβάλουν στα εν 

λόγω φυσικά πρόσωπα συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης 

αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την καταβολή 

ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής κυβέρνησης 
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υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 4% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περ. ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.  

Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές με τίτλο κτήσης που αποτελούν για τους δικαιούχους 

φυσικά πρόσωπα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη εργασιών 

και οι οποίες αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων 

αποστέλλουν τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ 

που επιβλήθηκαν για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.  

32. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περ. δ’ της 

παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 και όσον αφορά την υποβολή του ηλεκτρονικού 

αρχείου της περ. αυτής, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, o κωδικός 2 συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου ενώ ο κωδικός 14 

συμπληρώνεται από τον αρχικό ανάδοχο.  

Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που 

παρακρατήθηκε από τον κύριο του έργου και ο οποίος συμψηφίζεται από τον αναλογούντα 

φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε 

αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις. Στη συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος 

(νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) θα πρέπει 

να διαγράψει κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του τον ως άνω 

παρακρατηθέντα από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους κωδικούς των 

παρακρατηθέντων φόρων.  

33. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 

15 αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του 

ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2021 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 

σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2017 

εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα 

φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 φορολογούνται στα έτη αυτά 

και συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους 

δικαιούχους στα έτη αυτά. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη 

αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που 

καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2021 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα 

οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και προηγούμενες) 

φορολογούνται συνολικά στο έτος είσπραξης ήτοι στο φορολογικό έτος 2021. Οι εν λόγω 

αμοιβές που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2021 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 

του αρχείου εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 20% που 

παρακρατείται επί του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, 

ανεξάρτητα από τα οικονομικά ή φορολογικά έτη που παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες 

των ιατρών του ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν οι 

εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της 

σχετικής εντολής πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2021.  

34. Ο κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αφορά αμοιβές που καταβάλει ο ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας της 

συμμετοχής τους σε επιτροπές - συνεδριάσεις του ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της υπό 
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στοιχεία Φ10042/ οικ.13567/329/8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται.  

35. Ο κωδικός 17 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αφορά το επίδομα κατάρτισης που καταβάλλεται σε καταρτιζόμενους, 

μέσω ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης, επιστήμονες πληττόμενους από τον 

COVID-19, το οποίο, βάσει του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 350/2020 (Β’ 1418) απόφασης είναι 

αφορολόγητο καθώς και τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες 

εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε 

οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013). Με τον κωδικό αυτό αποστέλλεται και η αποζημίωση 

ειδικού σκοπού που χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 

20 του ν. 4722/2020 και του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (καλλιτέχνες, δημιουργοί και 

επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί), καθώς και η 

κρατική ενίσχυση με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για επιχειρήσεις 

για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19 ή η λειτουργία τους επηρεάστηκε άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της 

εμφάνισης και διασποράς τουκορωνοϊού COVID- 19, κατά το μήνα Απρίλιο 2021 (άρθρο 

28 του ν. 4797/2021).  

36. Με τον κωδικό 18 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αποστέλλονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε 

επιτηδευματίες στo πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου και δεν 

επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, 

καθώς και λοιπές αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα με όμοια φορολογική 

αντιμετώπιση. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:  

- τα ποσά της αποζημίωσης και της έκτακτης επιδότησης που δόθηκε ως αποζημίωση σε 

ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών 

καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών 

προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 και 

λειτουργίας τουριστικών γραφείων που καταβλήθηκαν βάσει του άρθρου 36 του 

ν. 4753/2020 και του άρθρου 121 του ν. 4790/2021  

- η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που 

παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 

2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-

19”, του όγδοο άρθρου του ν. 4787/2021  

- η οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με τη μορφή οικονομικής κάλυψης 

θέσεων θεατή/εισιτηρίου του άρθρου 70 του ν. 4745/2020  

- η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που συμπράττουν στην απονομή 

συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ [άρθρο 255 του ν. 4798/2021 και υπ’ αρ. 

67154/2021 (Β’ 4245) κοινή υπουργική απόφαση]  
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37. Με τον νέο κωδικό 19 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αποστέλλονται οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές που χορηγήθηκαν σε 

επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου, δεν επιβάλλεται 

σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και δεν 

υπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων παροχών. Ενδεικτικά, 

με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:  

- η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 

δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4801/2021, η οποία δεν υπολογίζεται στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού 

χαρακτήρα,  

- οι οικονομικές ενισχύσεις της παρ. 1 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020) που 

χορηγήθηκαν σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών 

επιχειρήσεων και οι οποίες δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,  

- η αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, που συνεργάζονται 

με δημόσια νοσοκομεία της παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020) και η 

οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα  

- η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που, χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρονται στην 

παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4756/2020 και η οποία δεν προσμετράται στο συνολικό, 

πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.  

38. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος 

καταβάλλει από μόνος του τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι μόνο το ποσό 

που αναλογεί στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεματικών, το οποίο αποτελεί 

μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4172/2013 (σχετ. η 

υπό στοιχεία ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό υπάρχει υποχρέωση 

παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 62 και 

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, του οποίου το ποσοστό ανέρχεται 

σε 5% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020. Συνεπώς, τα ποσά αυτά 

αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μερίσματα -τόκους - 

δικαιώματα.  

39. Όσον αφορά στα μερίσματα, ο χρόνος απόκτησης αυτών προβλέπεται στην υπό 

στοιχεία ΠΟΛ. 1223/2015 εγκύκλιο και συνεπώς στα εισοδήματα από μερίσματα με τον 

κωδικό 1 του Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου) ν.π. και νομικών οντοτήτων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία  

- δεν περιλαμβάνονται τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ 

και ΙΚΕ που καταβλήθηκαν εντός 2021, καθόσον αυτά αποτελούν εισόδημα του 

φορολογικού έτους 2022.  
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40. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται με 

οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα 

κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (ΠΟΛ 1042/2015 εγκύκλιο).  

41. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα ν.π. και νομικών οντοτήτων μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται 

φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός 

αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.  

42. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 αποστέλλονται τόκοι (προ φόρου) 

λοιπών φορέων, όπως ενδεικτικά είναι οι τόκοι από δικαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, δεν 

αποστέλλονται οι τόκοι που υπάγονται σε φόρο και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης 

καθώς και οι τόκοι για τους οποίους έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί ο αναλογών φόρος 

με αναλυτικές εγγραφές βάσει της υπό στοιχεία Α. 1100/2019 απόφασης.  

43. Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (πχ. μερίσματα 

από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του 

ν. 4607/2019, μερίσματα από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν φορολογούνται 

με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 τα οποία καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του 

ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους. Επίσης μερίσματα από ημεδαπές ναυλώτριες 

γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και 

μερίσματα από αλλοδαπές ναυλώτριες γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με 

χρηματοδοτική μίσθωση τα οποία καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του 

ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους), συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος 

είναι φυσικό πρόσωπο.  

44. O κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται του φόρου, και συμπληρώνεται μόνο 

όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στα εισοδήματα με τον κωδικό αυτό δεν 

αποστέλλονται οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και εντόκων γραμματίων του 

Ελληνικού Δημοσίου που είναι απαλλασσόμενοι του φόρου για φυσικά πρόσωπα και 

αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό 

στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014.  

45. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών 

Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα των 

αλλοδαπών τίτλων που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και 

καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα.  

Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλεται από την εταιρία «Ελληνικό 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΑTHEXCSD), εφόσον πρόκειται για μερίσματα από 

αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Ειδικό 

Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ενώ εφόσον 

πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή 

παρακολουθούνται σε Λογαριασμούς.  

Συμμετέχοντα για λογαριασμό πελατών του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, καθώς επίσης 

αν πρόκειται για μερίσματα αλλοδαπών τίτλων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός του 

Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το ηλεκτρονικό αρχείο υποβάλλεται από τις εταιρίες 
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παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν 

υπηρεσίες θεματοφυλακής.  

Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν 

παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή, προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση του 

δικαιούχου και να πιστωθεί από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το εισόδημα 

αυτό στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας και των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΦΕ.  

46. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα μερίσματα μετόχων ΑΕ με 

ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω 

συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που διανέμονται από τα κέρδη μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Ανωνύμων Εταιριών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους, με 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής Ν.Π. 

(π.χ. ΕΠΕ-ΙΚΕ) για τα οποία γίνεται η χρήση του κωδικού 1 του ίδιου αρχείου. Τα 

μερίσματα αυτά δεν θα σταλούν και με τον κωδικό 1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα 

μερίσματα μετόχων ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 3% που είναι και μέλη ΔΣ 

αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, 

τόκους και δικαιώματα.  

47. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα, αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο, προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική 

Συνέλευση και συνιστούν εισόδημα από μερίσματα (ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος).  

48. Με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που 

φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 τα οποία είτε απαλλάσσονται φόρου και 

εισφοράς είτε καταβάλλεται για αυτά οικειοθελής παροχή, με συντελεστή 10% με την 

οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς και από 

την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 μέσω της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται επίσης και τα μερίσματα 

αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογούνται με τον ίδιο ως άνω τρόπο κατά 

τις διατάξεις του ν. 4607/2019 και που καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 του 

ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.  

49. Με τον κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και 

δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες της 

περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα 

ποσοστά (bonus) από τα κέρδη (πέραν των μισθών) που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 

25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. 

Οι δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών αποδίδουν οι ίδιοι συνολικό ποσό φόρου με 

συντελεστή 10% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από κάθε 

φόρο καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013).  

50. Με τον νέο κωδικό 14 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους 

και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν 

πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 1 

του άρθρου 71Β και την παρ. 1 του άρθρου 71Γ του ν. 4172/ 2013. Σύμφωνα με την υπό 

στοιχεία ΠΟΛ. 1145/2018, με την καταβολή του φόρου 5% που προβλέπεται από τις 
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διατάξεις αυτές, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της 

εταιρείας και των μετόχων, ωστόσο τα εν λόγω εισοδήματα δεν απαλλάσσονται της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 για τα φυσικά πρόσωπα.  

51. Με τον νέο κωδικό 15 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους 

και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν 

πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 71Β του ν. 4172/2013. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του 

ν. 4172/2013 η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής, 

και σε ειδική εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 για τα φυσικά 

πρόσωπα.  

52. Για τις ανάγκες προσδιορισμού φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα 

εισοδήματα του παραρτήματος 3 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), καθόσον με τις 

διατάξεις του ΚΦΕ, δεν προβλέπονται ποσά που εκπίπτουν από τα εισοδήματα αυτής της 

κατηγορίας και οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με τις καθαρές. Η παρακράτηση 

φόρου στους τόκους γίνεται επί του ποσού των τόκων μόνο, μη συνυπολογιζομένου του 

τυχόν επιβαλλόμενου χαρτοσήμου. Στα εισοδήματα αυτά δεν παρακρατείται ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης.  

53. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων 

τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν 

έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, 

δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε 

παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013.  

54. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων 

τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες ή σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν απαιτείται η 

υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, 

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4 172/2013. Η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου 

βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται επίσης για 

καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων και τόκους για τα οποία με την παρακράτηση του φόρου επέρχεται εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής 

οντότητας.  

55. Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων για τα 

κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των) στο πλαίσιο του 

προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή 

της υπ’ αρ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

(Β’ 3995), καθόσον τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος καθώς και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και περαιτέρω δεν αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος (ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος).  
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56. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αμοιβές με τους κωδικούς 38, 40, 47, 48, 50, 

51, 54, 61, 62, 63, 64 του αρχείου των μισθωτών και με τους κωδικούς 5, 6 του αρχείου 

των μερισμάτων, στη στήλη «Διάταξη νόμου με την οποία χορηγήθηκαν τα ποσά» θα 

αναγράφεται υποχρεωτικά η διάταξη και ο νόμος με βάση τον οποίο αυτά χορηγήθηκαν.  

 

Άρθρο 7 

Ημερομηνία υποβολής 

1. Για το φορολογικό έτος 2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 

28/2/2022. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από 

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.  

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία 

αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών 

βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού 

αριθμού καταχώρησης.  

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του 

αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).  

 

Άρθρο 8 

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής 

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής 

εμφανίζονται και εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:  

1. Το φορολογικό έτος.  

2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης myAADE.  

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.  

4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.  

5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.  

6. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.  

7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις.  

8. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 
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----------.---------- 

 

1766. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

142618 της 28/31.12.2021 «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (Β΄ 

6392) 
 

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

 

1767. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

142053 της 27/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» 

(Β΄ 6410)  
 

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

 

1768. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

143252 της 30/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 

6445) 
 

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

 

1769. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

139284 της 20/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 6538)  
 

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

 

1770. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

140608 της 22/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας προγραμματικής περιόδου 2021-2025» (B΄ 6558)  
 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jEzXn6dXnN3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTokHj4I8CitzXtnaqdE12k14vnJljyKQWvZFI-0ImJw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jEzXn6dXnN3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTokHj4I8CitzXtnaqdE12k14vnJljyKQWvZFI-0ImJw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8osQDMBgOpjrNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcVxL0KJxTgFpVX3M1OfXR7RnpZQZnSOKeiANQHGn16A
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_m5T_Pyn7d8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcugMqdrwfWEt729HJjnNJ3O4NhCy60Bzs7k_XsQo99-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_m5T_Pyn7d8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcugMqdrwfWEt729HJjnNJ3O4NhCy60Bzs7k_XsQo99-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXiPB3HNStzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfkxVQUrRZc5JT6e5GScYRsByw3Z6Sv9T96p2roghHe1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL80zSKP5pQupHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYAQw8QxrG4B9ypGjp_f1SYaHSrs1JMzbDQQFq17fftn
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1771. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 

139939 της 21/31.12.2021 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β΄ 

6574)  

 

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

 

1772. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. 197/3 της 21/31.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021 

(Β΄ 2411) απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - 

Υποβολή στοιχείων» (Β΄ 6585)  
 

Αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (A΄ 298/1927).  

β) Τον ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό 

Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες 

διατάξεις» (A΄ 288), ιδίως τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 αυτού.  

γ) Την υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 - Κατάργηση της υπ’ 

αρ. 195/1/29.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 

(Β΄ 2376)» (Β΄ 2411).  

δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:  

 

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΘ υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021  

1. (Αντικαθίστανται οι περ. (ζ) και (η) της παρ. 1 της υποενότητας Β.2. του Πρώτου 

Κεφαλαίου της απ. υπ’ αριθμ. 392/1/31.5.2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας 

της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013  - Κατάργηση της 

υπ’  αρ. 195/1/ 29.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων 

(Β’ 2376)» (Β΄ 2411), ανωτ. αριθ. 1376) 

2. (Αντικαθίσταται η φράση «προς το ίδρυμα» από την φράση «προς τον δικαιούχο της 

απαίτησης» στις υποπερ. (αα) και (ββ) της περ. (β) της υποενότητας Γ.1. του Πρώτου 

Κεφαλαίου της ίδιας άνω απ. υπ’ αριθμ. 392/1/31.5.2021) 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

1. Κάθε ίδρυμα που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 της υποενότητας Β.2 του Πρώτου 

Κεφαλαίου της υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021 απόφασης ΕΠΑΘ, πλην των περ. (γ) και (η), 

συμπληρώνει και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος το Παράρτημα της παρούσας:  

(α) άπαξ, έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87tFlUfHFqqZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUowydxx6rAdFEEEoI-g84l36RdVnJHWM5B66j_PX7GX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87tFlUfHFqqZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUowydxx6rAdFEEEoI-g84l36RdVnJHWM5B66j_PX7GX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T3YH1REHiSEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUWZMCe8hpu6Shntg2GO9kLguBlKjSqXpjcFIUAX2TWJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84OvdVE7rIZgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWQrDIUYX0mLcAHE5BwXL0fcC5VHOzCAByyMnOPwSQav
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(αα) από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή  

(ββ) από την παροχή σε αυτό άδειας λειτουργίας ή  

(γγ) από την έναρξη λειτουργίας του στην Ελλάδα, και  

(β) οποτεδήποτε το περιεχόμενο ήδη υποβληθέντος Παραρτήματος της παρούσας 

μεταβληθεί,  

(γ) εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

 

Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της 

Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας, να 

παρατείνει την ημερομηνία υποχρεωτικής υποβολής του Παραρτήματος και να ζητά 

διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο συμπλήρωσης των υποβληθέντων 

Παραρτημάτων.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Η πράξη αυτή και το Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, να 

δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της 

Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

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

 

1773. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 15512 της 24/31.12.2021 «Ανώτατο όριο αμοιβής ιδιωτών 

ιατρών που επισκέπτονται ασθενείς κρατούμενους στις φυλακές, στα Σωφρονιστικά 

και Θεραπευτικά Καταστήματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Β΄ 6709) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρου δια της ενίσχυσης της 

περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας» (Α’ 232),  

β) του άρθρου 27 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (Α’ 291),  

γ) του άρθρου 6 της ΠΝΠ της 16ης Δεκεμβρίου 2011 «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του Μεοσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του 

Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

4047/2012 (Α’ 31),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89oEmrheKDehp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteFJyepzEo8tnt839z7478drHccEZfbaDYdgkeVteMWV
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δ) του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 73),  

ε) του άρθρου 18 «Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής» του ν. 

4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών και άλλες επείγουσες 

διατάξεις» (Α΄ 139),  

στ) του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Εθν. Οργανισμός 

Δημόσιας Υγείας, Ινστιτούτο Νεοπλασιών, θέματα ιατρών κ.λπ.» (Α’ 43),  

ζ) του π.δ. 98/1993 «Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και οδοντιατρικών 

πράξεων» (Α’46),  

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση -κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως 

διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),  

θ) του π.δ. 127/2005 «Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων» (Α’ 182),  

ι) της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 58819/07.04.2003 απόφασης του Υπουργού 

Δικαιοσύνης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης 

τύπου Α΄ και B΄» (Β’ 463),  

ια) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

ιε) του π.δ. 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).  

2. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).  

3. Την υπ΄αρ. 80/30-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 

Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).  

4. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 

4805).  
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5. Της υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).  

6. Της υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 10169/10-09-1996 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση 

Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων σε φυλακές της χώρας» (Β’ 877).  

7. Το υπ’ αρ. 8180/02-03-2021 έγγραφο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.  

8. Το γεγονός ότι η κάλυψη των αναγκών των κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης 

της Xώρας, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα ειδικά περιφερειακά 

ιατρεία, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1397/1983 και τις 

παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2071/1992, καθίσταται δυσχερής λαμβανομένου 

υπόψη των ιδιαζουσών συνθηκών λόγω πανδημίας Covid- 19.  

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη συνολικού ποσού 835.855,68 ευρώ, κατ’ έτος, που θα καλυφθεί από την πίστωση 

του ΑΛΕ 2420989001 (Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες), του Προϋπολογισμού Εξόδων της 

Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη (Ε.Φ. 1047-204-0000000), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

α) Το ύψος της κατ’ επίσκεψη αμοιβής των ιδιωτών ιατρών, που επισκέπτονται ασθενείς 

κρατούμενους στις Φυλακές, στα Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ορίζεται στο ποσό αμοιβής της κατ’ οίκον ιατρικής 

επίσκεψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του π.δ. 127/2005.  

β) Τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αμοιβής κατά μήνα και ανά ιδιώτη ιατρό, που 

επισκέπτεται ασθενείς κρατούμενους στις Φυλακές, στα Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά 

Καταστήματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά Φυλακή ή Κατάστημα, ως 

εξής:  

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 

(σε ευρώ) 

1 Α.Κ.Κ. ΤΙΡΥΝΘΑΣ 2 472,49 

2 Α.Κ.Κ. ΑΓΙΑΣ 1 410,86 

3 Α.Κ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1 493,02 

4 Ε.Α.Κ.Κ.Ν. 

ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ 

6 410,86 

5 Ε.Κ.Κ.Ν. ΑΥΛΩΝΑ 6 616,28 



215 

 

6 Ε.Κ.Κ.Ν. ΒΟΛΟΥ 2 410,86 

 

7 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 

ΒΟΛΟΥ 

 

1 

 

328,68 

8 Κ.Α.Τ.Κ. ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 4 410,86 

9 Κ.Κ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 493,02 

10 Κ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1 410,86 

11 Κ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 616,00 

12 Κ.Κ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ 

ΘΗΒΩΝ 

8 616,00 

13 Κ.Κ. ΔΟΜΟΚΟΥ 7 616,00 

14 Κ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 616,28 

15 Κ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 410,86 

16 Κ.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 493,02 

17 Κ.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 410,86 

18 Κ.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 328,68 

19 Κ.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι 13 616,28 

20 Κ.Κ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ 14 493,02 

21 Κ.Κ. ΚΩ 5 328,68 

22 Κ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ 3 513,56 

23 Κ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 1 493,02 

24 Κ.Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2 410,86 

25 Κ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 410,86 

26 Κ.Κ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 3 616,00 

27 Κ.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 4 575,19 

28 Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 410,86 
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29 Κ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 410,86 

30 Κ.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 493,02 

31 Κ.Κ. ΧΑΝΙΩΝ 3 410,86 

32 Κ.Κ. ΧΙΟΥ 1 328,68 

 

33 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 

12 

 

616,28 

 

34 

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 

10 

 

616,28 

 

Άρθρο 2 

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 2/532/0022/24-01- 2002 

κοινή υπουργική απόφαση «Ανώτατο όριο αμοιβής ιδιωτών ιατρών που επισκέπτονται 

ασθενείς κρατούμενους στις φυλακές, στα Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Β’ 106).  

 

Άρθρο 3 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

1774. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Γ2α/53540 της 20/31.12.2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών “ΕΛΠΙΣ”» (Β΄ 6746) 
 

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),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xsFLG0mdr8kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRkL5Kjve5R-YdWTpYFmiOSSI1QyHvUfJcMnk3bdmCZc
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β. Των άρθρων 6 και 13 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37).  

γ. Του άρθρου 5 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 

νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 

Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 

διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).  

δ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

(π. δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

(Α’ 133).  

2. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).  

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

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

(Α’ 2).  

5. Το π. δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» 

(Α’ 155).  

6. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).  

7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 43103/20-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός 

του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ»» (Β’ 1485). 

9. Την υπό στοιχεία 41524/22-09-2021 εισήγηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.  

10. Την υπό στοιχεία 14200/232/01-09-2021 εισήγηση του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «ΕΛΠΙΣ».  

11. Την υπό στοιχεία 188/4.8.2021 (θέμα 5ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ».  

12. Την υπό στοιχεία 30/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία 

δημοσιεύθηκε στις 14.01.2021.  

13. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 63271/12-10-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται δαπάνη τόσο σε βάρος του προϋπολογισμού του Γ. Ν. Α. «ΕΛΠΙΣ», όσο και 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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Η υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 43103/20-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΕΛΠΙΣ» (Β’ 1485), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 

τις υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 50499/16-05- 2012 (Β’ 1714), Υ4α/57488/19-08- 2013 

(Β’ 2141), Υ4α/ οικ.107052/20-11-2013 (Β’ 3070), Υ4α/οικ. 119653/27-12- 2013 

(Β’ 55/2014), Υ4α/102546/13/25-07-2014 (Β’ 2108), A3α/74242/13/24-12-2015 

(Β’  2933), Α3α/64852/24- 10-2016 (Β’  3689), Α3α/74093/27-12-2016 (Β’  4561), 

Γ2α/34260/02-08-2018 (Β’ 3493), Γ2α/οικ. 90570/22-11- 2018 (Β’ 5261), Γ2α/31851/20-

07-2020 (Β’ 3734) και Γ2α/ οικ.16560/16-03-2021 (Β’ 1060) αποφάσεις, τροποποιείται ως 

εξής:  

 

Άρθρο μόνο 

Το άρθρο 3  

«ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» αντικαθίσταται ως εξής:  

 

«Άρθρο 3 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο  

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

3. Ο Διοικητής  

Τα ανωτέρω όργανα διοίκησης διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 13 

του ν. 2889/2001 και του άρθρου 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύουν».  

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από την 13η Ιανουαρίου 2021. 

 

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

 

1775. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. 657 

της 4/4.1.2022 «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 98491/09-09-2021 (Β’ 4181) απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών 

πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

(α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8b_ZA7TCnzh8pCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQMgXRUwyztGIx3gS8EBvN3bewwA1h2HI6mZ2NI6iUeNFQ..
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(β) 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),  

(γ) την παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 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), όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 28 «Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών» του ν. 4753/2020 «Λήψη 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση 

της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 

επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή 

Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και 

λοιπές διατάξεις» (Α’ 227) και από το άρθρο 80 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του 

λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου 

καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για 

τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλευση φορολογικών 

κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),  

(δ) της παρ.  7 του άρθρου 58 του ν. 4818/ 2021 «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 

όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές 

υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις 

του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών 

ιδρυμάτων» (Α’ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής 

απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) 

Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας Τροποποιήσεις του 

ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 124),  

(ε) την υπ’ αρ. 34077/01.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(Β’ 1116) «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου 

από της 20.03.2020 της 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»,  

(στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),  

(ζ) 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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), και διορθώσεις σφαλμάτων στο 

π.δ. 83/2019 (Α’ 126).  



220 

 

(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

«Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), 

καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου 

τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και 

κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού 

ελέγχου» (Β’ 5198).  

3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού 

Υγείας “Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), 

καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου 

τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και 

κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου” 

(Β’ 5198)» (Β’ 5249).  

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114/01.02.2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης του Υπουργού 

Υγείας “Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), 

καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου 

τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και 

κατηγορίες προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου” 

(Β’ 5198)» (Β’ 362).  

5. Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-

19 και τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας που αφορούν στην 

ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.  

6. Την ανάγκη για την προστασία των καταναλωτών μέσω της παροχής των αγαθών και 

των υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 σε προσιτές 

τιμές που δεν επηρεάζονται από φαινόμενα δόλιας εκμετάλλευσης της αυξημένης ζήτησης 

για αυτά, καθώς και από λοιπές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.  

7. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες για τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη και τη διάγνωση του 

κορωνοϊού SARS-CoV2.  

8. Την υπ’ αρ. 638/04-01-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει της περ. (ε) της παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:  

 

Άρθρο 1 



221 

 

Ανώτατα όρια τιμών χρέωσης παροχής αγαθών και υπηρεσιών που συνέχονται με την 

ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 

Ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη 

συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:  

1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου 

Real Time - PCR:  

α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), 

περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό 

των τριάντα πέντε (35) ευρώ και  

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των δώδεκα (12) ευρώ.  

2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας 

δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής 

υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και 

αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις 

ιδιωτικές κλινικές, στα φαρμακεία, στα ιδιωτικά ιατρεία και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής 

πώλησης το ποσό των δέκα (10) ευρώ.  

3) Τα ανώτατα όρια τιμών χρέωσης που προβλέπονται στις περ. 1β) και 2) δεν ισχύουν 

στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών 

διαγνωστικών εργαστηρίων, ιδιωτικών κλινικών, φαρμακείων και ιδιωτικών ιατρείων 

οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.  

4) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να 

αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που 

θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.  

5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στις περ. 1 και 2, επιβάλλεται από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) 

για κάθε παράβαση.  

6) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στην περ. 4, επιβάλλεται από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €).  

 

Άρθρο 2 

Καταργούμενες διατάξεις 

Η υπ’ αρ. 98491/09-09-2021 (Β’ 4148) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19, καταργείται.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την Πέμπτη 06.01.2022.  

 

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


