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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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1404. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 της 25/26.6.2021 «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 ρυθμίσεις» (Α΄ 108) ............................................................................... 341 

1405. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 της 

25/26.6.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2744) .................................................................... 346 

1406. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1143 της 

24/28.6.2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων 

πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» (Β’ 2758) ...................................................... 346 

1407. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 11042/Α321 της 24/29.6.2021 «Ορισμός 

νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση αποζημίωσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παρ. 2β ν. 4626/2019 (Α’ 141), αποκατάστασης χώρου και νόμιμης 
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περίφραξης ακινήτων, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Β’ 2768) ................................... 348 

1408. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1147 της 

25/29.6.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2783)

.................................................................................................................................... 350 

1409. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1148 της 

25/29.6.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2783)

.................................................................................................................................... 354 

1410. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 32673 της 28/29.6.2021 «Παράταση ισχύος μέτρων 

διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή 

εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) 

σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 

έως και 31.7.2021» (Β’ 2784) ................................................................................... 357 

1411. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 της 30/30.6.2021 «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» (A’ 

110) ............................................................................................................................ 359 

1412. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 615 της 30/30.6.2021 

«Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή 

των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 

2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2830) ........................................................................... 397 

1413. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.45352/Σ.7939 της 30/30.6.2021 

«Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων 

ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 

2834) .......................................................................................................................... 403 

1414. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 

11139/Α321 της 25.6/1.7.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη 

χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, 

επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 
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περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων 

Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - 

Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 2850) ................................................................. 406 

1415. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1370 της 15.6/1.7.2021 «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 

“Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-

19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 2860) ........................................................ 409 

1416. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ4β/Γ.Π.οικ.40602 της 29.6/1.7.2021 «Δυνατότητα παράτασης απασχόλησης 

εθελοντικού ή συμβατικά διατιθέμενου ιατρικού προσωπικού από τον ιδιωτικό 

τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας» (Β’ 2867) .............................. 426 

1417. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221 της 1/1.7.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878)

.................................................................................................................................... 428 

1418. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4813 της 2/2.7.2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α΄ 111) ............................................. 428 

1419. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332 της 

2/2.7.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»  (Β’ 2879) ................................................................... 429 

1420. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1153 της 29.6/2.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 

1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση 

μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια 

καταλληλότητας με βάση τις υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 

1362) και ΠΟΛ1135/26.10.2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των 

ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων” (Β’ 85)» (Β΄ 2882) .............................................................. 430 
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1336. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1113 της 

24/24.5.2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου 

κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021» (Β’ 2145) 

Για προγενέστερες παρατάσεις της προθεσμίας υποβολής των ίδιων άνω 

δηλώσεων με διαφορετική καταληκτική ημερομηνία υποβολής, βλ. την υ.α. Α. 1276 

της 14/21.12.2020 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου 

κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής εντός των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020» (B’ 5635), ανωτ. 

αριθ. 983. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’ 34), με την οποία εξουσιοδοτείται 

ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες 

φορολογικές διατάξεις, υποβολής φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις.  

2. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).  

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

6. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 

της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και 

την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

8. Τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών 

και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001 - Α’ 266).  

9. Την υπό στοιχεία Α. 1276/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών 

και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5635).  

10. Την υπό στοιχεία Α. 1038/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών 

και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVjEZ8-p1SxqDFISu3ORzpsjNnecLXKZfl8sKg1za-FZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzxSnDKDtksliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQxcI5NahiWumQ7b0Z-5PgeBlO5tAX8i1OV8jcCWdpm2
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Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 καθώς και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 

2021» (Β’ 773).  

11. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή 

δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στο πλαίσιο των 

περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Παρατείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των 

δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, η οποία έληγε ή λήγει 

εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021, καθώς και των δηλώσεων, των 

οποίων μέσα στους μήνες αυτούς, έληγε ή λήγει η τρίμηνη προθεσμία για υποβολή 

αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί αυτή.  

Για όσες περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των 

δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, έληγε ή λήγει από την 

1η Απριλίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2021, αφετηρία της τρίμηνης προθεσμίας για 

υποβολή αίτησης παράτασης αποτελεί η νόμιμη λήξη της εξάμηνης ή ετήσιας 

προθεσμίας, κατά περίπτωση. 

 

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

 

1337. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1114 της 

21/25.5.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Μάιο 2021»  (Β’ 2149) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 

ν. 4753/2020 (Α’ 227) και με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) και, όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) και, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και με το άρθρο 110 του 

ν. 4799/2021 (Α’ 78).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170).  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 

(Α’ 90), ιδίως το άρθρο 83.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ2jfSGGc_Xc7JA3vYvzQx6Ug1phOYuOcvTsYCJ90rkF
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/ 2019 (Α’ 123).  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης 

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 

καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 26380/23-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Μ. Δευτέρα 26 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 1682).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27683/29-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
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COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 3 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1814).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 28503/7-5-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 10 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1872).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή 14 

Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 1944).  

17. Την από 20-5-2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

18. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της 

παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 68).  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία 

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν 

ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, ήτοι 

επιχείρησης η οποία την 4η Ιανουαρίου 2021 έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η 

Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση 

την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους 

ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου(Α’ 68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως 

υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική 
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εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική 

δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - 

υποκατάστημα].  

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί 

Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο 

Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.  

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021, για την 

εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο 

κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως 

και τη δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία 

έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός 

κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η 

Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.  

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. 

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την 

υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για 

τον μήνα Μάιο 2021.  

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1338. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 58305 της 25/25.5.2021 «Υιοθέτηση 

σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 

2021 – 2025» (Β’ 2182) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1 Του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» (Α’ 36) και ιδίως της παραγράφου 78 του άρθρου 139 αυτού, 

δυνάμει της οποίας παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση της 

παρούσας.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D444lLnbZMPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHCal148LbQE7mMSEB2Pl-L5kZqA2uHHQgBq3pGi6J3
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1.2 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).  

1.3 Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

1.4 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).  

1.5 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

1.7 Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 155).  

1.8 Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

1.9 Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192).  

1.10 Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

1.11 Του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).  

1.12 Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 

(Α’ 85).  

1.13 Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

2. Τις αποφάσεις:  

2.1 Την υπό στοιχεία Υ3/20.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα 

«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).  

2.2 Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

2.3 Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

2.4 Την υπό στοιχεία 2ΕΣ/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την Εθνική 

Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025.  

2.5 Την υπ’ αρ. 30961/12.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΔΛΧ46ΜΤΛΡΩ6Δ) απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ομάδα Εργασίας για την εξέταση της 

Πρότασης Σχεδίου Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021 - 2025», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 33258/19.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΨΞ46ΜΤΛΡ-ΔΕ3) όμοια 

απόφαση.  

3. Το υπ’ αρ. 48901/26.04.2021 έγγραφο της Συντονίστριας της Ομάδας Εργασίας για 

την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025.  
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4. Την υπ’ αρ. 52136/10.05.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

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

κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί εκ των 

προτέρων, καθώς το πραγματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα θα προσδιοριστεί κατά 

τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025, με την έκδοση των κατά περίπτωση 

διοικητικών πράξεων, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Υιοθετούμε το σχέδιο δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

περιόδου 2021 - 2025, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

 

(Ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης) 

 

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

 

1339. ΑΠΟΦΑΣH ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθμ. απόφ. 2911/53 της 

18/26.5.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

σχετικά με το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές 

επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019» (Β΄ 2191)  
 

Έχοντας υπόψη:  

- Tο άρθρο 3 του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και 

Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α΄ 197).  

- Την παρ. 2 του άρθρου 1 και την περ. (δ) της παρ. 3 καθώς και το άρθρο 5 του 

ν.δ. 212/1969 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού» (Α΄ 112).  

- Το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112).  

- Το άρθρο 10 του ν. 2336/1995 (Α΄ 189).  

- Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188).  

- Την παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).  

- Την υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κατόπιν της υπ’ αρ. 

595/25/12.11.2019 διατύπωσης γνώμης ΕΛΕΚΠ, την υπ’ αρ. 3406/67/23.6.2020 

απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κατόπιν της υπ’ αρ. 595/23/23.6.2020 διατύπωσης 

γνώμης ΕΛΕΚΠ και υπ’ αρ. 5552/111/13.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ 

κατόπιν της υπ’ αρ. 1006/38/13.10.2020 διατύπωσης γνώμης ΕΛΕΚΠ σχετικά με το 

«Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 

ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_wtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCFDQHvJQQUktwQxrPgw1qDAPl1Iuf3-G_PlTs3LOLI
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- Την υπ’ αρ. 3595/70/30.6.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και υπ’ αρ. 

628/23/23.6.2020 διατύπωση γνώμης ΕΛΕΚΠ.  

- Την υπ’ αρ. 540/20/18.5.2021 διατύπωση γνώμης ΕΛΕΚΠ.  

- Το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 εντός του έτους 2020 

λόγω της πανδημίας εξ αιτίας του COVID-19.  

- Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 

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

Tην υπ’ αρ. 540/20/18.5.2021 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, βάσει της 

οποίας εγκρίνεται το σχέδιο απόφασης, που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 

5427/83/19.11.2019 απόφασής του, σχετικά με το Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019, εγκρίνει 

αποφασίζει:  

 

Το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 

ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 διαμορφώνεται ως εξής:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2019. 

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές 

επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι) το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με τις υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019, 

3406/67/23.6.2020, 5552/111/13.10.2020 αποφάσεις του, έθεσε το κανονιστικό 

πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των 

εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-49 εργαζόμενους, με τίτλο 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΤΟΥΣ 2019»  

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι: Πρωτοβάθμιοι 

και Δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ  

Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των 

οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.  

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική 

δραστηριότητα.  

Γ) τα Επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις - μέλη απασχολούν από 1-49 άτομα 

και ΔΕΝ συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων ΦΕΕ.  

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.  

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.  

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Οι Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες 

υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ 

(0,24%) Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης με 

περισσότερους του ενός ΦΕΕ.  
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Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 0,06 δεν δικαιούνται να συμμετέχουν 

σε προγράμματα 1-49 και το αντίστροφο.  

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων ελέγχεται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος ΛΑΕΚ  

3. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

Οι κάτωθι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος  

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που 

απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:  

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και 

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν 

συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα 

κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο 

ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).  

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν 

σταθερή εργασία.  

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:  

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά 

την επιτρεπτή αντικατάσταση τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε 

επιχείρηση. (γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου (Α) 

και  

β) Να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης 

αφορά στο έτος 2019.  

Δεδομένων των όρων του προγράμματος, οποιοσδήποτε έλεγχος των όρων τήρησης 

των εγκυκλίων σχετικά με την ανεργία των καταρτιζόμενων (από τα όργανα ελέγχου), 

θα πρέπει να γίνεται αναφορικά με την ημερομηνία δήλωσης σε τμήμα των 

βραχυχρόνια καταρτιζομένων στο πρόγραμμα και όχι με την κατάσταση τους κατά την 

στιγμή του επιτόπιου ελέγχου.  

Ο σχετικός έλεγχος που αφορά στους εργαζόμενους διενεργείται αυτόματα μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ και της διασύνδεσης του με την ΕΡΓΑΝΗ.  

4. ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης 

από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ πριν την έναρξη υποβολής αίτησης 

στο πρόγραμμα. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται από τον ΕΟΠΠΕΠ (31.8.2018) και 

συμπληρώθηκαν με στοιχεία που απέστειλαν τα ΚΔΒΜ 2 στον ΟΑΕΔ.  

Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση διοικητικού προσωπικού συνολικά 1 ΕΜΕ 

το έτος πριν την εφαρμογή της εγκυκλίου - δηλαδή το 2019 και η υποχρέωση σύναψης 

σχετικής σύμβαση μεταξύ του ΦΕΕ και του ΚΔΒΜ2. Σε περίπτωση νεοϊδρυθέντων 

Κέντρων (εντός του έτους εφαρμογής της εγκυκλίου), 1/12 ΕΜΕ επί τους μήνες 

λειτουργίας έως την έναρξη υποβολής αιτήσεων (με ελάχιστο τις 0,5 ΕΜΕ).  

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:  
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Α) Σε δομές των ως άνω πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) ή  

Β) Σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, 

ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ).  

Και στις δύο περιπτώσεις το σύνολο των προγραμμάτων που δύνανται να εγκριθούν 

δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της δυναμικότητας τους (συνδυαστικά). Ο σχετικός 

έλεγχος διενεργείται αυτόματα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ.  

Γ) Σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 

9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον αυτές 

παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο, με πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.  

Δ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των 

Εργοδοτών και των Εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

- Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων  

- Δεν είναι υπόγειοι.  

- Διαθέτουν καλό αερισμό.  

- Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος.  

- Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λπ.  

-Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.  

- Έχουν πρόσβαση σε ΑμεΑ.  

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα μπορούν να δημιουργηθούν είναι δύο ειδών:  

Α) Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι όλων των 

δικαιούχων Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. (περ. 3. Α)  

Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε 

τρεις (3) τουλάχιστον επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την υποβολή 

του προγράμματος). Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται αυτόματα μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ.  

Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι Εργαζόμενοι που το 

αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία, 

(περ. 3.Β.)  

Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, 

δεν μπορεί να ξεπερνούν τα τέσσερα (4) επί των συνολικά εγκεκριμένων 

προγραμμάτων του ΦΕΕ. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται αυτόματα μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ.  

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Υποχρεωτικά κατά την υποβολή του προγράμματος για υλοποίηση θα δηλώνεται το 

αντικείμενο κατάρτισης (οριζόντια εξειδίκευση, τεχνική εξειδίκευση, εκμάθηση Ξένων 

Γλωσσών, Χρήση Υπολογιστή, Υγιεινή και Ασφάλεια) και σε ότι αφορά τους ΦΕΕ, οι 

ΚΑΔ (διψήφιοι - Κύριοι ή Δευτερεύοντες) στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις 
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(μέλη ή μη μέλη του ΦΕΕ), οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Επίσης σε ότι αφορά τους Καταρτιζόμενους πρέπει να δηλώνεται απαραιτήτως το 

φύλλο, η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο και η επαγγελματική ειδικότητα.  

8. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  

Οι Ομοσπονδίες λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος 

προς τα μέλη τους και μέχρι ανώτατου ποσού τα 25.000 ευρώ. Οι σχετικές ενέργειες 

ελέγχονται κατά τη φάση της αποπληρωμής των προγραμμάτων από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.  

Eπίσης, οι ομοσπονδίες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως ΦΕΕ.  

9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

Τα Εργατικά κέντρα είναι υπεύθυνα για να συλλέγουν τις αιτήσεις των Εργαζόμενων 

χωρίς σταθερή εργασία και των Εργαζομένων επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο ΦΕΕ, 

καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών.  

Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα.  

Επίσης έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ως ΦΕΕ, μετά από παραχώρηση του 

δικαιώματος από ΦΕΕ.  

Τα Εργατικά Κέντρα λαμβάνουν το ποσό του 1.5 ευρώ ανά ΜΩΚ καταρτιζόμενου 

και για έως 28 προγράμματα το μέγιστο. Το ποσό ελέγχεται από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τη φάση της αποπληρωμής.  

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Οι Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν τα προγράμματα φέρουν αποκλειστικά την 

ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των Καταρτιζόμενων, την επάρκεια 

των Παροχών Κατάρτισης και των δομών που υλοποιούνται τα προγράμματα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι υλοποίησης είναι: Πρωτοβάθμιοι 

και Δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ  

Α) Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των 

οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.  

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική 

δραστηριότητα.  

Γ) τα Επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν από 1-

49 άτομα και ΔΕΝ συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων 

ΦΕΕ.  

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.  

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.  

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) 

χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της 

παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.  
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Οι αρχαιρεσίες τους θα πρέπει:  

α) Να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το πρακτικό 

αρχαιρεσιών που αποστέλλεται, έχει απαραίτητα το όνομα, τη σφραγίδα και τον αριθμό 

απόφασης διορισμού του (της) Δικαστικού Αντιπροσώπου.  

ή  

β) Να έχουν διεξαχθεί με τη παρουσία δικηγόρου, εφόσον πρόκειται για σωματεία 

που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας Δικηγορικού Συλλόγου, με τη σχετική 

απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου που επισυνάπτεται στις αρχαιρεσίες αυτές (όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία).  

γ) Για τους φορείς που δεν υπάγονται στον ν. 1712, αλλά στις περί σωματείων 

διατάξεις του αστικού κώδικα και έχουν διεξάγει τις τελευταίες αρχαιρεσίες χωρίς την 

παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ή δικηγόρου, ζητούνται ένορκες βεβαιώσεις όλων 

των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων 

μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καταστατικού και του νόμου.  

δ) Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών θα πρέπει να 

προσκομίσουν και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις 

αρχαιρεσίες τους ή απόφαση επικύρωσης από δημόσια αρχή. Ειδικά οι Δικηγορικοί 

Σύλλογοι πρέπει να προσκομίζουν και το αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δημοσιευθεί οι αρχαιρεσίες τους.  

ε) Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να 

προσκομίσουν και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που θα επικυρώνει 

τις αρχαιρεσίες τους.  

στ) Τα εργατικά κέντρα, απόσπασμα πρακτικού αρχαιρεσιών και εκλογή του Δ.Σ.  

Οι φορείς που υπάγονται στις κατηγορίες α, β, και στ, αποστέλλουν αντίγραφο του 

πρακτικού αρχαιρεσιών τους επικυρωμένο από το πρωτοδικείο. Δύναται ο ΟΑΕΔ - 

εφόσον κριθεί απαραίτητο - να ζητήσει το πρωτότυπο πιστοποιητικό από το 

πρωτοδικείο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. Τυχόν προσβολή του 

κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλει τη λειτουργία της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά σε δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, 

απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση).  

Τα Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες των παραπάνω δικαιούχων Φορέων θα 

πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής και αξιολόγησης 

των προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και κατά το χρόνο αποπληρωμής των 

προγραμμάτων αυτών.  

• ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα 

προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της 

εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό 

τους θα πρέπει να είναι:  

• Μέλη των δικαιούχων ΦΕΕ (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε  

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν 

ανήκουν σε ΦΕΕ - Μη Μέλη.  
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Για τον λόγο αυτό οι ΦΕΕ διατηρούν σε Φυσικό Αρχείο ΥΔ ότι «οι επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε είναι μέλη τους είτε δεν είναι μέλη τους, (με σχετική 

αναφορά σε κάθε επιχείρηση) αλλά δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα 

παραγωγής».  

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με 

περισσότερους του ενός ΦΕΕ.  

Ο ΟΑΕΔ και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

και το αντίστοιχο Π.Σ. του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργεί του απαραίτητους 

ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους.  

Οι έλεγχοι αυτοί (μέσω ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ) θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο 

κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά 

την αξιολόγηση και κατά την επιτρεπτή από τη διακήρυξη αντικατάσταση.  

Ειδικότερα τη στιγμή (real time) που δηλώνεται σε τμήμα τύπου Α, ΑΦΜ 

Εργαζομένου με αντίστοιχο ΑΦΜ Επιχείρησης στην οποία εργάζεται, το σύστημα 

ελέγχει κατά πόσο εκείνη τη στιγμή είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Στην 

περίπτωση που δεν θα είναι εργαζόμενος δεν θα γίνεται αποδεκτός. Εάν είναι 

εργαζόμενος, τότε με βάση το ΑΦΜ της επιχείρησης -εκείνη τη χρονική στιγμή - θα 

ελέγχεται το σύνολο των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης της 

επιχείρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το σύνολο των εργαζομένων 

είναι 50 και άνω - δεν θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος, ενώ αν είναι έως 49 θα 

γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος.  

• ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ  

Οι κάτωθι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος  

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που 

απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:  

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και 

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν 

συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα 

κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο 

ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).  

Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν στους καταρτιζόμενους, γίνονται 

αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω ΕΡΓΑΝΗ όπως περιγράφονται παραπάνω.  

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν 

σταθερή εργασία.  

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:  

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε 

επιχείρηση (γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) 

και  

β) να διαθέτουν από 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά 

το έτος 2019.  

Δεδομένων των όρων του προγράμματος, οποιοσδήποτε έλεγχος των όρων τήρησης 

των εγκυκλίων περί ανεργίας, θα πρέπει να γίνεται αναφορικά με την ημερομηνία 

δήλωσης σε τμήμα των βραχυχρόνια καταρτιζομένων στο πρόγραμμα.  



28 

 

Ο ΟΑΕΔ και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργεί του απαραίτητους ελέγχους 

τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους.  

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των 

προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, και 

κατά την επιτρεπτή από τη διακήρυξη αντικατάσταση.  

Ειδικότερα όταν δηλώνεται ΑΦΜ και AMΚΑ καταρτιζομένου, προκειμένου να 

συμμετέχει σε τμήμα τύπου Β, θα γίνεται έλεγχος αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ εάν 

αναγνωρίζεται ως εργαζόμενος σε επιχείρηση. Εάν ναι- θα αποκλείεται. Αν όχι- θα 

γίνεται διασταύρωση μέσω ΕΦΚΑ του συνόλου των ημερομισθίων που πρέπει να 

διαθέτει (τουλάχιστον 50 το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου)  

ΠΡΟΣΟΧΗ  

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δηλώνουν υπεύθυνα ότι 

συναινούν στην χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις 

ανάγκες του προγράμματος και θα διατηρηθούν έως και τον προβλεπόμενο χρόνο 

επιτρεπτού ελέγχου. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε 

προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενο τους είναι συναφές με την ειδικότητα / 

κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες. Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν 

προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με την 

ειδικότητα του κλάδου δραστηριότητας που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα 

κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες οι οποίες συνάδουν με τους στόχους των 

ίδιων των επιχειρήσεων.  

Για όλους τους Καταρτιζόμενους από επιχειρήσεις ο ΦΕΕ διατηρεί στο Φυσικό 

αρχείο υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των επιχειρήσεων (επωνυμία και ΑΦΜ) που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ένδειξη: Μέλος ή Μη Μέλος.  

Δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του προγράμματος η συμμετοχή των 

βραχυχρόνια καταρτιζομένων στο πρόγραμμα με τα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου προγράμματος δεν επηρεάζει το καθεστώς ανεργίας τους.  

• ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

Οι Ομοσπονδίες λαμβάνουν το 4% για ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος 

προς τα μέλη τους και μέχρι ανώτατου ποσού τα 25.000 ευρώ.  

Τα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών 

(Ομοσπονδίες), που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται 

να αναλάβουν τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ σε τοπικό επίπεδο για την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των 

εργοδοτών και των εργαζομένων με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό 

τύπο, διενέργεια ημερίδων κ.λπ.  

Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή 

στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν 

σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49, αλλά και νεοεισερχόμενων στην αγορά 

εργασίας.-  

Στη περίπτωση αυτή, μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από 

πρωτοβάθμιο όργανο (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών), θα συντάσσεται από το 

δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (την ομοσπονδία στην οποία ανήκει ο φορέας 
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εκπροσώπησης εργοδοτών) «έκθεση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης» που 

περιλαμβάνει:  

- Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.  

- Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (όπως αυτά 

καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ).  

- Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειμένου κατάρτισης, βαθμός 

δυσκολίας προγράμματος κ.λπ.).  

- Προτάσεις για μελλοντική υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις 

ανάγκες:  

• των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριμένο φορέα 

εκπροσώπησης εργοδοτών,  

• της τοπικής αγοράς εργασίας.  

• του εργατικού δυναμικού της περιοχής.  

Τα ανωτέρω ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, κατά 

τη φάση της αποπληρωμής.  

Τα Εργατικά Κέντρα είναι αρμόδια για να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις καθώς και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά:  

α) Των εργαζόμενων χωρίς σταθερή εργασία. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι 

απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο 

είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι:  

- Υπεύθυνη δήλωση ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια (το έτος 

2019), ότι είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων της περιοχής (Νομός) που 

δραστηριοποιείται το Εργατικό Κέντρο και δεν έχουν μόνιμη απασχόληση κατά τον 

χρόνο της αίτησης.  

β) Των εργαζόμενων μη μέλη των ΦΕΕ. Οι ως άνω καταρτιζόμενοι απευθύνονται στο 

Εργατικό Κέντρο του Νομού (ή της περιοχής του Νομού) στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένοι ως μέλη. Τα δικαιολογητικά είναι:  

Υπεύθυνη δήλωση του Καταρτιζόμενου «ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ», ότι απασχολείται 

στην επιχείρηση «επωνυμία και ΑΦΜ της Επιχείρησης».  

Εάν το Εργατικό Κέντρο δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα τότε τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά θα τα συλλέγει ο ΦΕΕ που υλοποιεί το πρόγραμμα.  

Οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα όταν επιθυμούν να συμμετέχουν ως ΦΕΕ 

στην υλοποίηση προγραμμάτων τότε ισχύουν τα εξής:  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα εκπροσώπησης φορέων των εργοδοτών 

(Ομοσπονδίες), που επιθυμούν να υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, δύνανται να 

καταθέσουν προτάσεις για αξιολόγηση (ως ΦΕΕ).  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

Σε περίπτωση που κάποιος ΦΕΕ, δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, 

το εργατικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης 

για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί 
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εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα 

πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα 

εκπροσώπησης εργοδοτών ή οποία αποστέλλεται στο γραφείο ΛΑΕΚ (Διεύθυνση A3) 

ενώ καταχωρείται και ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στην καρτέλα 

του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, πριν την υποβολή του προγράμματος για 

αξιολόγηση.  

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα 

δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας 

την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό, στα 

βασικά στοιχεία του εργατικού κέντρου, θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός των 

επιχειρήσεων - μελών καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις 

επιχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών που έχει παραχωρήσει το 

δικαίωμα του.  

Κατά τα λοιπά, θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Δικαίωμα υλοποίησης της κατάρτισης έχουν τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ 

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2), των οποίων η έγκριση πιστοποίησης 

από τον αρμόδιο φορέα (ΕΟΠΠΕΠ), είναι σε ισχύ πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής, οπότε και κλειδώνει η σχετική πληροφορία.  

Απαραίτητη προϋπόθεση η απασχόληση διοικητικού προσωπικού συνολικά 1 ΕΜΕ 

το έτος πριν την εφαρμογή της εγκυκλίου, δηλαδή το 2019, και η υποχρέωση σύναψης 

σχετικής σύμβαση μεταξύ του ΦΕΕ και του ΚΔΒΜ2. Σε περίπτωση νεοϊδρυθέντων 

Κέντρων (εντός του έτους εφαρμογής της εγκυκλίου), 1/12 ΕΜΕ επί τους μήνες 

λειτουργίας έως την έναρξη υποβολής αιτήσεων (με ελάχιστο τις 0,5 ΕΜΕ).  

Ειδικά για την Εγκύκλιο έτους 2019 επιλέξιμα είναι τα ΚΔΒΜ1 και ΚΔΒΜ2 που 

περιλαμβάνονται στην τελευταία λίστα του ΕΟΠΠΕΠ (31.8.2018) συμπληρωμένη με 

βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (τα οποία έχουν 

εκδοθεί έως σήμερα) και μπορούν να αποστέλλουν στην A3 τα ΚΔΒΜ μέχρι και την 

ημερομηνία που ορίζεται με βάση σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Τα προγράμματα Κατάρτισης υλοποιούνται:  

Α) Σε δομές των ως άνω πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) ή  

Β) Σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, 

ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση ΑΜΕΑ).  

Και στις δύο περιπτώσεις ή και συνδυαστικά, το σύνολο των προγραμμάτων που 

δύνανται να υλοποιούν / φιλοξενούν δεν μπορεί να ξεπερνά το 3πλάσιο της 

δυναμικότητας τους. Ελέγχεται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ.  

Η δυναμικότητα υπολογίζεται αποκλειστικά στις δομές με πρόσβαση ΑΜΕΑ.  
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Γ) Σε σχολικές αίθουσες που λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 

9.16031/οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον αυτές 

παραχωρηθούν νομίμως προς τούτο, με πρόσβαση ΑΜΕΑ.  

Δ) Σε ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες αίθουσες των Φορέων Εκπροσώπησης των 

Εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων.  

• Δεν είναι υπόγειοι.  

• Διαθέτουν καλό αερισμό.  

• Έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος.  

• Διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λπ.  

• Διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.  

• Έχουν πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.  

(Συγκεκριμένα απαιτείται η ύπαρξη ράμπας στην είσοδο του κτιρίου, ώστε να 

εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα της κεντρικής εισόδου του κτιρίου από τα άτομα με 

αναπηρίες και η ανεμπόδιστη κίνηση ΑΜΕΑ εντός της δομής, στους διαδρόμους, στην 

αίθουσα διδασκαλίας και στους χώρους υγιεινής. Στην περίπτωση δομής σε όροφο 

απαιτείται η ύπαρξη ανελκυστήρα).  

Τα παραπάνω ελέγχονται από τους ελεγκτές κατά τον επιτόπιο έλεγχο.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Τα τμήματα Κατάρτισης που θα δύναται να δημιουργηθούν είναι δύο ειδών:  

Α)Τμήματα τύπου Α στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι Επιχειρήσεων 

που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 

αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:  

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του ΦΕΕ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και 

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη του ΦΕΕ (όταν ο ΦΕΕ του εργοδότη τους δεν 

συμμετέχει σε πρόγραμμα ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα 

κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο 

ανήκουν ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε ΦΕΕ).  

Σε κάθε τμήμα του τύπου Α, συμμετέχουν υποχρεωτικά εργαζόμενοι που ανήκουν σε 

τρεις (3) τουλάχιστον επιχειρήσεις (ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων για την εκτέλεση 

του προγράμματος).  

Β) Τμήματα τύπου Β στα οποία οι καταρτιζόμενοι είναι Εργαζόμενοι που το 

αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.  

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:  

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά 

την επιτρεπτή αντικατάσταση τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε 

επιχείρηση.( γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α) 

και  

β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης 

αφορά το έτος 2019.  
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Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα ΦΕΕ, 

δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 4 στο σύνολο των εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΦΕΕ.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  

Υποχρεωτικά κατά την υποβολή του προγράμματος για υλοποίηση θα δηλώνονται τα 

εξής:  

- Οι κλάδοι της Οικονομίας στους οποίους ανήκουν οι επιχειρήσεις (μέλη ή μη μέλη 

του ΦΕΕ) οι εργαζόμενοι των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Διψήφιοι - Κύριοι 

ή Δευτερεύοντες ΚΑΔ). Οι ΚΑΔ δηλώνονται στην καρτέλα του ΦΕΕ και δεν υπάρχει 

περιορισμός στον αριθμό.  

- Όταν πρόκειται για Επιστημονικό σύλλογο τον αντίστοιχο με τα παραπάνω ΚΑΔ 

της Επαγγελματικής ειδικότητας των μελών του που εκπροσωπεί.  

- Το αντικείμενο της Κατάρτισης που εντάσσονται τα προγράμματα κατάρτισης. 

Ειδικότερα οι ΦΕΕ επιλέγουν από τα εξής:  

- Τεχνικές Επαγγελματικές Ειδικότητες  

- Οριζόντιες Επαγγελματικές Ειδικότητες  

- Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας  

- Χρήση Η/Υ  

- Υγιεινή και Ασφάλεια  

- Το επίπεδο εκπαίδευσης των καταρτιζόμενων. Ειδικότερα συμπληρώνεται:  

- Δεν έχει ολοκληρώσει πρωτοβάθμια εκπαίδευση  

- Δημοτικό  

- Γυμνάσιο  

- Λύκειο  

- Μεταλυκειακά  

- Τριτοβάθμια  

- Μεταπτυχιακό  

- Διδακτορικό  

- Η επαγγελματική ειδικότητα  

- Το φύλο, η ηλικία.  

• ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

Τα προγράμματα κατάρτισης:  

• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00’ ώρα.  

• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκεια τους ορίζεται στις 40 ώρες.  

• ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).  
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• Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που εντάσσεται στις τεχνικές επαγγελματικές 

ειδικότητες, περιλαμβάνει τέσσερις (4) ώρες κατάρτιση για Υγιεινή και Ασφάλεια της 

εργασίας.  

Μετά από κάθε μία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45’) λεπτών γίνεται διάλειμμα 

δέκα πέντε (15) λεπτών. Μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες ενενήντα (90’) λεπτών 

γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15’).  

Δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.  

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) 

προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση η 

συμμετοχή του καταρτιζόμενου αποκλείεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα 

από τα υπόλοιπα προγράμματα κατάρτισης στα οποία έχει δηλωθεί.  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης 

είναι 15 άτομα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Ένα πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται εφόσον ολοκληρωθεί με αριθμό 

καταρτιζόμενων μικρότερο του 50% των αρχικά δηλωθέντων στο τμήμα, 

(ακολουθείται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα προς τα κάτω).  

Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του 

συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην υποβολή υλοποίησης του 

προγράμματος. Το ποσοστό αυτό των απουσιών, δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία 

μείωσης της διάρκειας υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.  

Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού, έχει σαν αποτέλεσμα τη μη αποπληρωμή από τον 

ΟΑΕΔ του καταρτιζομένου κατά τη διαδικασία αποπληρωμής του προγράμματος και:  

α. Δεν υπολογίζονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης του συγκεκριμένου 

καταρτιζομένου σε ότι αφορά στις δαπάνες μετακίνησης - διατροφής.  

β. Υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες 

υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην 

αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων (εφόσον υπάρχει συνεργασία με 

αυτόν).  

Για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων 

που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του 

αριθμού των οριστικά δηλωθέντων ατόμων κατά την έναρξη υλοποίησης του 

προγράμματος. O αριθμός των παρόντων καταρτιζομένων ανά ώρα και μέρα 

κατάρτισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 50% του συνολικού αριθμού των 

καταρτιζόμενων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ για την 

υλοποίηση του προγράμματος.  

Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης, έχουν 

μαζί τους δελτίο ταυτότητας το οποίο και επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο από τον 

ελεγκτή - υπάλληλο του ΟΑΕΔ.  

Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του 

προγράμματος, για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου με τα στοιχεία 

των καταρτιζομένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ 

για τη διασταύρωση του ΑΦΜ του και του ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου). Ο φάκελος 

παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕΔ κατά τον έλεγχο εφόσον ζητηθεί. Προσοχή, τα 

έγγραφα του φακέλου πρέπει να είναι ευκρινή.  
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Για τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο 

(2) καταρτιζόμενους τουλάχιστον.  

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο 

συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός 

φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες (π.χ., τεχνικές πωλήσεων, αρχές 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λπ.) ή χρήση Η/Υ, 

εκμάθηση Ξένων γλωσσών, Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας - Ασφάλεια τροφίμων.  

Ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή 

όλο το πρόγραμμα κατάρτισης (πλην της περίπτωσης που διενεργείται επιτόπιος 

έλεγχος), αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Τα ακυρωμένα 

προγράμματα δεν αποπληρώνονται.  

Μετά την αξιολόγηση, στα εγκεκριμένα προγράμματα, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα 

ακόλουθα στοιχεία:  

• Αντικείμενα κατάρτισης.  

• Συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος.  

• Ειδικότητες των καταρτιζομένων.  

• Στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα 

οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του προγράμματος όπως:  

- το ΚΔΒΜ2 που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης (εκτός περιπτώσεων 

που έχει επέλθει διακοπή λειτουργίας της δομής - μετά από απόφαση ΕΛΕΚΠ/ΔΣ)  

- Η δηλωμένη συνεργαζόμενη δομή ΚΔΒΜ1 ή 2 ως τόπος υλοποίησης του 

προγράμματος.  

• ο αριθμός των δηλωθέντων νέων καταρτιζόμενων (ο νέος αλλάζει με νέο)  

• μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων (επιτρέπεται η αντικατάσταση και η αύξηση)  

• Αντικατάσταση νέων καταρτιζομένων με καταρτιζόμενους που δεν είναι νέοι.  

Κατά την αντικατάσταση διενεργούνται οι έλεγχοι των επιχειρήσεων και των 

καταρτιζομένων μέσω των Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ όπως και κατά τη φάση της 

υποβολής των προτάσεων προγραμμάτων.  

Η υποβολή της πρότασης προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση γίνεται μέσω 

διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και μέχρι 5 εργάσιμες 

ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης το ελάχιστο. Στις 

εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 

κατάρτισης, οι Κυριακές και οι επίσημες αργίες).  

Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά 

καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ (14,00 €).  

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:  

1) έξι ευρώ (6 €), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες 

υλοποίησης της κατάρτισης.  

2) πέντε ευρώ (5 €) ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες 

διατροφής και μετακίνησης.  

http://laek.oaed.gr/
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3) τρία ευρώ (3 €), ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για 

τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα 

εκπροσώπησης των εργοδοτών.  

Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με 

Εργατικό Κέντρο, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, 

αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €). Σημειώνεται ότι το συνολικό 

ποσό που μπορούν να λαμβάνουν τα Εργατικά Κέντρα δεν μπορεί να προέρχεται από 

πάνω από 28 προγράμματα. Ελέγχεται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ.  

Επισημαίνεται ότι:  

Το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% στην περίπτωση που το 

πρόγραμμα υλοποιείται από πρωτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών και 

εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (ομοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράμματα. Το 

ποσό αυτό αποδίδεται στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει 

τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης 

υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ».  

Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθμιο όργανο 

(Ομοσπονδία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €). Τα 

παραπάνω ελέγχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κατά τη φάση της 

αποπληρωμής.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Εισαγωγή στοιχείων - Ειδικοί οροί  

Οι Φορείς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του ΛΑΕΚ για 

υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για το έτος αναφοράς της εγκυκλίου, πρέπει 

μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν 

στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.  

Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο 

φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.  

Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα 

για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Ειδικότερα σε περίπτωση καταχώρησης 

ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται 

άκυρο και δεν αξιολογείται. Επίσης εφόσον είναι λανθασμένα τα στοιχεία που αφορούν 

στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή η δήλωση διαφορετικού 

ταχυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος 

υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν 

αποπληρώνεται. Τέλος οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τους ΦΕΕ 

και διαπιστωθούν λανθασμένα το πρόγραμμα ακόμα και αν έχει αξιολογηθεί θετικά 

δεν θα αποπληρωθεί.  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Στην περίπτωση που εμφανίζονται δύο ΚΠΑ για έναν ταχυδρομικό 

κώδικα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με τα ΚΠΑ προκειμένου να δηλωθεί το 

σωστό ΚΠΑ στην αίτηση σας. Σε αντίθετη περίπτωση ο έλεγχος θα είναι αρνητικός.  

http://laek.oaed.gr/
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Για κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών προς 

αξιολόγηση, καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ:  

- Οι κύριοι / διψήφιοι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί ο ΦΕΕ, οι εργαζόμενοι 

των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης.  

- Ο τίτλος του προγράμματος και η επαγγελματική ειδικότητα που εντάσσεται το 

πρόγραμμα κατάρτισης.  

- Το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζόμενων (το προσκομίζουν στον ΦΕΕ ή το 

Εργατικό κέντρο).  

- Το σύνολο των ωρών του προγράμματος. 

- Ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την κατάρτιση.  

• Η Δομή στην οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα (ΚΔΒΜ, Σχολείο κ.λπ.).  

• Η ταχυδρομική δ/νση, το e-mail, το τηλέφωνο και το φαξ του φορέα που έχει 

αναλάβει την κατάρτιση.  

- Τα στοιχεία του υπεύθυνου (που έχει ορίσει ο ΦΕΕ) του προγράμματος.  

- Το φύλλο και η ηλικία των καταρτιζομένων.  

- Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης 

(επωνυμία, ΑΦΜ κ.λπ.).  

• Τα στοιχεία των εργαζομένων - καταρτιζομένων ανά επιχείρηση που θα λάβουν 

μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.).  

• Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων καταρτιζομένων - εργαζομένων των 

επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.  

- Τα στοιχεία των χωρίς σταθερό εργοδότη / εργασία καταρτιζόμενων που θα λάβουν 

μέρος στο πρόγραμμα (επώνυμο, όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.), (ισχύει μόνο για τα 

προγράμματα τύπου Β).  

- Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ των νέων χωρίς σταθερό εργοδότη καταρτιζόμενων 

που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, (ισχύει μόνο για τα προγράμματα τύπου Β).  

• Ότι η δομή είναι πιστοποιημένη για πρόσβαση ΑΜΕΑ.  

• ότι η δομή είναι ενοικιαζόμενη ή ιδιοκτήτη αίθουσα του ΦΕΕ με πρόσβαση ΑΜΕΑ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων πραγματοποιείται αυτόματα μέσω 

του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ.) ΛΑΕΚ.  

Α. Μοριοδότηση προτάσεων  

1. Συντελεστής βαρύτητας 50%  

Ο αριθμός των Νέων καταρτιζόμενων που συμμετέχουν (για πρώτη φορά) σε κάθε 

πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που δύνανται 

να συμμετέχουν (15 εργαζόμενοι).  

2. Συντελεστής βαρύτητας 25%.  
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Η κατάθεση πρότασης για υλοποίηση προγράμματος από ΦΕΕ για πρώτη φορά (στην 

παρούσα περίοδο), ή η μη κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 (την 

περίοδο της προηγούμενης εγκυκλίου).  

3. Συντελεστής βαρύτητας 25%  

Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε ο ΦΕΕ (ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς ή ολοκληρώθηκαν χωρίς έλεγχο) την προηγούμενη περίοδο σε σχέση με τον 

αριθμό των εγκριθέντων προγραμμάτων την ίδια περίοδο.  

Σημ. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τους παραπάνω συντελεστές 

μοριοδότησης για την ενιαία αξιολόγηση των δύο τύπων (Α και Β) τμημάτων 

προγραμμάτων το μέγιστο της βαθμολογίας που δύναται να λάβει κάθε πρόγραμμα 

ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνά το 75.  

Δικαιούμενοι Φορείς που υποβάλουν προτάσεις προγραμμάτων, δικαιούνται την 

έγκριση μίας (1) τουλάχιστον πρότασης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα 

πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 20 και άνω.  

Προτάσεις προγραμμάτων που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του είκοσι (20) 

απορρίπτονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης ανεξάρτητα του προϋπολογισμού 

του Νομού.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προτάσεων προγραμμάτων, η 

κατάταξη αυτών γίνεται σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό (κωδικό) προγράμματος που 

υποδεικνύει τον ακριβή χρόνο της οριστικής υποβολής του.  

Β. Καταχώρηση προτάσεων για αξιολόγηση  

Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των 

επιχειρήσεων - μελών του φορέα όπως προκύπτει από μητρώο μελών ως εξής:  

α. Έως 35 επιχειρήσεις - μέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, δύναται να 

εγκριθεί μία (1) πρόταση.  

β. Από 35 μέχρι 350 επιχειρήσεις - μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον 

πρόταση για κάθε 35 επιχειρήσεις.  

γ. Για περισσότερες από 350 επιχειρήσεις - μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) 

επιπλέον πρόταση για κάθε 70 επιχειρήσεις πέραν των 350.  

δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 17 ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του Νομού.  

ε. Κάθε ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει για αξιολόγηση μέχρι 20 προγράμματα το ανώτερο.  

στ. Το σύνολο των προγραμμάτων τύπου Β τα οποία μπορούν να εγκριθούν σε ένα 

ΦΕΕ, δεν μπορεί να ξεπερνούν τα τέσσερα (4) εκ των συνολικά εγκεκριμένων 

προγραμμάτων του ΦΕΕ.  

ζ. Σε κάθε περίπτωση ο αδιάθετος προϋπολογισμός του Νομού κατανέμεται σε 

προγράμματα ΦΕΕ του Νομού, σύμφωνα με τη μοριοδότηση - αξιολόγησή τους και 

εφόσον σωρευτικά τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εγκυκλίου.  

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Ομοσπονδία, ως αριθμός των επιχειρήσεων-

μελών και εργαζομένων σε αυτές νοείται ο αριθμός των επιχειρήσεων και εργαζομένων 

που υπάγονται στους συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας.  
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Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων (την υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνει 

Πιστοποιημένο Κ.Δ.Β.Μ2) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δυναμικότητας 

του Κ.Δ.Β.Μ2.  

Για το λόγο αυτό, κάθε εκπαιδευτικός φορέας, δεν έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί 

για να κατατεθούν προτάσεις για αξιολόγηση σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που 

αντιστοιχεί στο τριπλάσιο της δυναμικότητας του συνολικά.  

Η δυναμικότητα κάθε Κ.Δ.Β.Μ 2 υποχρεωτικά καταχωρείται στο πληροφοριακό 

σύστημα του ΛΑΕΚ πριν την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων.  

Επίσης όταν πρόκειται για υλοποίηση σε ενοικιαζόμενες (από τα ως άνω ΚΕΚ) άλλες 

πιστοποιημένες δομές (ΚΔΒΜ2, ή ΚΔΒΜ1 με πρόσβαση ΑΜΕΑ) αντίστοιχα το 

σύνολο των υλοποιούμενων προγραμμάτων στην ίδια δομή δεν μπορεί να ξεπερνά το 

3πλάσιο της δυναμικότητας τους. Το ίδιο ισχύει αν το ΚΔΒΜ2 υλοποιεί και ενοικιάζει 

παράλληλα την δομή του.  

Όλα τα παραπάνω ελέγχονται αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ.  

Οι Πανελλήνιοι, Περιφερειακοί και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι - ΦΕΕ 

(συμπεριλαμβανομένων των Ομοσπονδιών οι οποίες έχουν δικαίωμα κατάθεσης σε 

όσους Νομούς έχουν πρωτοβάθμιους ΦΕΕ), έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προτάσεις 

για να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ στο νομό που υπάγεται η έδρα 

τους, καθώς και στους νομούς που υπάγονται τα παραρτήματα τους. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ - εκτός από τα 

στοιχεία της έδρας τους - τα στοιχεία και διεύθυνση κάθε παραρτήματος που διαθέτουν 

ξεχωριστά.  

Για να έχουν δικαίωμα υλοποίησης προτάσεων στους νομούς που διαθέτουν 

παραρτήματα, οι πανελλήνιοι, περιφερειακοί και οι επιστημονικοί σύλλογοι, θα 

πρέπει - μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων στο σύστημα - να 

καταχωρήσουν ηλεκτρονικά για έλεγχο πριν την αξιολόγηση και 10 ημέρες* το 

αργότερο πριν τη τελευταία ημέρα υποβολής των προγραμμάτων τα εξής:  

1. Το καταστατικό του ΦΕΕ που αναγράφεται το δικαίωμα του για την ίδρυση 

παραρτημάτων και τη διαδικασία που ακολουθείται.  

2. Την απόφαση του ΔΣ του ΦΕΕ για την ίδρυση των παραρτημάτων που έχουν 

καταχωρηθεί στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ.  

3. Τα καταστατικά καθενός ξεχωριστά των παραρτημάτων που έχουν καταχωρηθεί 

στο Π.Σ. του ΛΑΕΚ (Καταστατική Έδρα).  

4. Αποδεικτικό σχετικά με την νομική υπόσταση και την έδρα καθενός από τα 

παραρτήματα (π.χ. κατάθεση του καταστατικού τους στο τοπικό πρωτοδικείο, τοπικό 

επιμελητήριο ή άλλο φορέα).  

5. Την απόφαση των Δ.Σ. καθενός από τα παραρτήματα όπου ορίζεται η διοίκηση 

των παραρτημάτων.  

* Σημειώνεται ότι κατατεθειμένα μετά την παραπάνω ημερομηνία έγγραφα ΔΕΝ θα 

αξιολογούνται.  

Η τελική κατάταξη και η κατανομή των προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων από 

το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού όλων των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρούσα.  

Περιπτώσεις αποκλεισμού  
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Κατά την υποβολή και αξιολόγηση αποκλείονται προτάσεις προγραμμάτων όταν 

συντρέχει (ουν) μια ή παραπάνω από τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 49 εργαζόμενους.  

2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα στοιχεία 

που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών σε περίπτωση 

ελέγχου.  

3. Η λανθασμένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.  

4. Η διάρκεια του προγράμματος δε είναι 40 ωρών.  

5. Ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος των 15.  

6. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον τριών (3) επιχειρήσεων σε κάθε πρόγραμμα 

κατάρτισης εργαζομένων (ισχύει για τα τμήματα τύπου Α).  

7. Η μη πλήρωση γενικότερα όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων της 

παρούσης εγκυκλίου.  

Οι πίνακες επιλογής των προγραμμάτων που προκύπτουν από το Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται προς έγκριση στην 

Επιτροπή ΕΛΕΚΠ. Η απόφαση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. 

του Ο.Α.Ε.Δ.  

Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο κάθε Δικαιούμενος Φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά. 

Στη συνέχεια προχωρά στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράμματα έχουν εγκριθεί.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Έναρξη Υλοποίησης Προγράμματος 

Η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ των στοιχείων των 

καταρτιζομένων από τον δικαιούχο ΦΕΕ για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

κατάρτισης (εφόσον υπάρχει έγκριση υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης) 

αποτελεί υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι της εγκυκλίου.  

Μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος 

κατάρτισης, (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του 

προγράμματος κατάρτισης), μπορούν να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα 

του ΛΑΕΚ (εφόσον υπάρχουν αλλαγές από την αρχική πρόταση) οι εξής αλλαγές που 

δεν αποτελούν στοιχεία μοριοδότησης κατά την αξιολόγηση του προγράμματος:  

- επιτρέπεται αντικατάσταση των επιχειρήσεων.  

- επιτρέπεται αντικατάσταση των παλαιών και μόνο αύξηση των νέων 

καταρτιζομένων.  

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντικατάσταση των νέων καταρτιζομένων θα γίνεται μόνο με νέους. 

Σε κάθε περίπτωση οι αρχικοί δηλωθέντες αριθμοί καταρτιζομένων δεν μειώνονται, 

μόνο αντικαθίστανται).  

- οι θεματικές ενότητες.  

- το ωρολόγιο πρόγραμμα.  
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Δεν είναι δυνατή η αλλαγή τόπου υλοποίησης (ταχ. διεύθυνση) που έχει ήδη δηλωθεί 

κατά την υποβολή της πρότασης για αξιολόγηση, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και 

μόνο μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του ΦΕΕ προς την Διεύθυνση Α3 και κατόπιν 

σχετικής έγκρισης από την Διεύθυνση Α3”.  

Για οποιαδήποτε αλλαγή οι ΦΕΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ, 

αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων 

ΛΑΕΚ. (Μέσα στα επιτρεπτά από την εγκύκλιο πλαίσια).  

Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε η υλοποίηση 

του προγράμματος εγκρίνεται αυτόματα.  

Στη περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, 

εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωση του 

πριν την καταχώρηση του προγράμματος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης 

υλοποίησης του.  

Προσοχή μετά την οριστική κατάθεση του προγράμματος δεν επιτρέπονται αλλαγές 

παρά μόνο στις κάτωθι δύο περιπτώσεις. Ως εκ τούτου εφόσον δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί οι παράμετροι του προγράμματος να αποφεύγεται η κατάθεση του, 

τουλάχιστον πριν τις πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη (που δίνει την 

δυνατότητα η εγκύκλιος).  

Περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται αλλαγές:  

Α. στους εκπαιδευτές. Σε περίπτωση κωλύματος εκπαιδευτή / εισηγητή που έχει ήδη 

οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, δίνεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης 

εργοδοτών αντικατάστασης του με εκπαιδευτή συναφών τυπικών προσόντων. Η 

καταχώρηση της αλλαγής εισηγητή είναι δυνατή μέχρι είκοσι (20) λεπτά πριν και μετά 

την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης και κατά την διάρκεια των 

διαλειμμάτων όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.  

Β. στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης αλλά και στη 

διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος  

Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του ημερήσιου 

προγράμματος κατάρτισης και η διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου 

προγράμματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι 

και είκοσι (20) λεπτά μετά την έναρξη του ημερήσιου προγράμματος κατάρτισης. Δεν 

είναι δυνατή η αλλαγή των ωρών του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την 

υποχρεωτική αλλαγή των αντίστοιχων ημερών.  

Οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ορίζονται συγχρόνως με την ακύρωση και 

απέχουν τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την ημερομηνία αναβολής.  

Μετά την οριστική κατάθεση του προγράμματος, πριν την αξιολόγηση, δεν αλλάζουν 

στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα 

οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του, όπως:  

• Το ΚΒΔΜ2 που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης (εκτός περιπτώσεων 

που επέλθει διακοπή λειτουργίας του ΚΔΒΜ και μετά από απόφαση ΕΛΕΚΠ/ΔΣ).  

• Η δηλωμένη συνεργαζόμενη δομή ΚΒΔΜ1 ή 2 που δηλώθηκε ως τόπος υλοποίησης 

του προγράμματος.  

• Η μείωση των δηλωθέντων νέων καταρτιζομένων. (Νέος καταρτιζόμενος αλλάζει 

με νέο)  
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- Η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων - (επιτρέπεται η αντικατάσταση και η 

αύξηση)  

ημερήσιο απουσιολόγιο  

Το ημερήσιο απουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται με βάση 

τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο οποίος μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την 

προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να δηλώσει τις 

απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών - 

των αποχωρησάντων καταρτιζομένων - κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) 

διαλλείματος μεταξύ 2ης και 3ης, 3ης και 4ης διδακτικής ώρας.  

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν 

έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι 

απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί και δεν 

αποπληρώνονται από τον ΟΑΕΔ το επίδομα μετακίνησης - διατροφής.  

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί απουσία καταρτιζόμενου που δεν έχει 

δηλωθεί όπως ορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο, αλλά το ποσοστό των απουσιών του - 

αφαιρούμενης της ποινής - δεν ξεπερνά το 20% των ωρών του προγράμματος, τότε το 

ΚΕΚ οφείλει να καταβάλλει στον καταρτιζόμενο την αποζημίωση μετακίνησης - 

διατροφής για τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Τήρηση Φυσικού Αρχείου 

Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι ΦΕΕ είναι υποχρεωμένοι να τηρούν 

φυσικό αρχείο με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, καθώς και εκτυπώσεις όλων των 

ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων. Το αρχείο αυτό τηρείται 

για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την ολοκλήρωση υλοποίησης του 

προγράμματος (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή) και είναι στη διάθεση του 

ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.  

Α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του ΦΕΕ όπου θα αναφέρεται η έγκριση του για την 

υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το 

πρόγραμμα κατάρτισης.  

Β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εργαζομένων, στην περίπτωση που υπάρχει 

συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος της 

συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράμματος. Στο απόσπασμα πρακτικού 

θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των 

εργοδοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των 

εργαζομένων.  

Γ. Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ανήκει ο φορέας 

εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να μην 

υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για δημοσιοποίηση 

του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, η δέσμευση επόπτευσης του προγράμματος 

κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης 

ΛΑΕΚ».  

Δ. Αντίγραφο του καταστατικού και μητρώο μελών του φορέα εκπροσώπησης των 

εργοδοτών. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών οι 

οποίοι λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στο ΛΑΕΚ, για να αξιολογηθούν οι 
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προτάσεις τους, θα πρέπει να καταθέσουν για έλεγχο το αντίγραφο του καταστατικού 

τους με το μητρώο των μελών τους.  

Ε. Αντίγραφο των τελευταίων εκλογών (αρχαιρεσιών) (εφόσον υπάρχουν νέες 

αρχαιρεσίες για τη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος) του Φορέα εκπροσώπησης 

Εργοδοτών ( ή άλλου δικαιούχου Φορέα ΛΑΕΚ της παρούσας εγκυκλίου), όπου θα 

εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και τα αποτελέσματα 

εκλογής των μελών Δ.Σ. (Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο 

πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των μελών του φορέα)  

Οι αρχαιρεσίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου - «Δικαιούχοι Φορείς».  

Προσοχή  

Τα δύο παραπάνω αντίγραφα Δ και Ε (καταστατικό - αν πρόκειται για νέο ΦΕΕ- και 

αρχαιρεσίες) αναρτώνται (επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο 

Π.Σ). Η καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης καταστατικού (νέων φορέων) και 

αρχαιρεσιών (όλων των φορέων), στο πεδίο «επισυναπτόμενα αρχεία» του ΦΕΕ στο 

πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ είναι 10 ημέρες πριν την τελευταία ημέρα 

υποβολής των προτάσεων των προγραμμάτων των ΦΕΕ στο πληροφοριακό σύστημα 

ΛΑΕΚ. Οποιοδήποτε έγγραφο αναρτηθεί μετά από αυτή την ημερομηνία ΔΕΝ 

αξιολογείται. Για όσα έγγραφα ζητείται η ηλεκτρονική υποβολή - ΔΕΝ θα 

αποστέλλονται ταχυδρομικά.  

ΣΤ. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανάθεσης υλοποίησης του 

προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 (όπου θα αναφέρονται, ο 

Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του ΚΔΒΜ2, ο κωδικός πιστοποίησης του 

ΚΔΒΜ2, ο τίτλος και ο κωδικός του προγράμματος, το ποσό αμοιβής του ΚΕΚ 

σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο 

συμβαλλομένων, η ημερομηνία σύνταξης του με υπογραφές και σφραγίδες των 

συμβαλλομένων μερών).  

Επίσης τα στοιχεία των στελεχών / διοικητικού προσωπικού (Ονοματεπώνυμο και 

ΑΦΜ) που απασχολούσαν το έτους 2019 και αθροίζουν απασχόληση 1 ΕΜΕ (ή 

αντίστοιχα για τα νεο-ιδρυθέντα έως 0,5 ΕΜΕ). Επίσης κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό 

ξεχωριστά θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική 

κατάσταση κατάθεσης του στην αρμόδια ΔΟΥ. Για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να 

εμφανίζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, ξεχωριστή εγγραφή στην κατάσταση της ΔΟΥ με τον 

κωδικό του προγράμματος, τον τίτλο και τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος, 

(το ποσό όπως αυτό αναφέρεται στο συμφωνητικό ακριβώς), σε ηλεκτρονική μορφή 

(όχι χειρόγραφα).  

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αλλά και της ηλεκτρονικής κατάθεσης στην 

αρμόδια ΔΟΥ θα πρέπει να προηγείται της έναρξης της κατάρτισης.  

Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τις συνοδευόμενες ηλεκτρονικές καταστάσεις 

κατάθεσης στην Εφορία, αναρτώνται (επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά 

αρχεία στο πληροφοριακό σύστημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του συνολικού 

προγράμματος ΛΑΕΚ ή την τυχόν παράταση του. Η έγκαιρη κατάθεση και ο έλεγχος 

των ιδιωτικών συμφωνητικών αποτελούν προαπαιτούμενο για την αποπληρωμή των 

προγραμμάτων.  

Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται να κατατίθενται ηλεκτρονικά πρέπει να 

αναρτώνται, επισυνάπτονται και τηρούνται ως ηλεκτρονικά αρχεία στο πληροφοριακό 

σύστημα ΛΑΕΚ σε μορφή PDF, στο μεν προφίλ του Φορέα τα Καταστατικά, 
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αρχαιρεσίες κ.λπ., στο δε Πρόγραμμα ότι αυτό αφορά π.χ. Συμφωνητικό κ.λπ.). Η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους χρήστες για την ηλεκτρονική 

κατάθεση - ανάρτηση περιγράφεται στα Εγχειρίδια Χρήσης του Συστήματος που είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ. Δικαιολογητικά που ζητείται να αναρτώνται, 

ως ηλεκτρονικά αρχεία, ΔΕΝ αποστέλλονται και ταχυδρομικά.  

Ζ. Για όλους τους καταρτιζόμενους τόσο οι ΦΕΕ οι οποίοι υλοποιούν το πρόγραμμα, 

όσο και τα Εργατικά Κέντρα, μέσω των οποίων γίνεται η επιλογή των καταρτιζομένων 

για τα προγράμματα τύπου Β, οφείλουν να τηρούν στο Φυσικό Αρχείο τους τα εξής:  

• Για όλες τις περιπτώσεις καταρτιζομένων Υ.Δ. ότι «δέχονται την χρήση και 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος». 

Επίσης αντίγραφο ταυτότητας, ΑΦΜ, τραπεζικού λογαριασμού και αποδεικτικό 

εκπαιδευτικού επιπέδου.  

• Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μέλη ή Μη Μέλη 

του ΦΕΕ, υπεύθυνη δήλωση του ΦΕΕ ότι οι καταρτιζόμενοι (ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ) 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προέρχονται από επιχειρήσεις (Επωνυμία και ΑΦΜ) 

Μέλη ή Μη Μέλη του ΦΕΕ (αναλόγως της επιχείρησης).  

• Για όλους τους Καταρτιζόμενους, Εργαζόμενους Επιχειρήσεων Μη Μέλη του ΦΕΕ, 

υπεύθυνη δήλωση των καταρτιζόμενων (ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ) που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα στην οποία θα δηλώνουν την επιχείρηση (Επωνυμία και ΑΦΜ) από 

την οποία προέρχονται.  

Για τους Εργαζόμενους χωρίς σταθερό εργοδότη / εργασία, Αντίγραφο βεβαίωσης 

ενσήμων από το οποίο θα προκύπτει ότι αθροιστικά έχουν τουλάχιστον 50 

ημερομίσθια, το έτος 2019, και ΥΔ ότι δεν έχουν απασχόληση κατά τον χρόνο της 

αίτησης.  

Επιπλέον όροι για την Τήρηση φυσικού αρχείου από Εργατικά Κέντρα και 

Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα.  

(α) Το Εργατικό Κέντρο - σε περίπτωση που του παραχωρηθεί δικαίωμα υλοποίησης 

προγράμματος - τηρεί στο φυσικό του αρχείο, επιπλέον των παραπάνω, απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών (ΦΕΕ) στην οποία 

αναφέρονται:  

- τα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών αναλυτικά (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. 

διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.)  

• ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 

αναφοράς της εγκυκλίου και καθόλη τη διάρκεια της παρούσας απόφασης.  

• ότι παραχωρεί το δικαίωμα του στο συγκεκριμένο εργατικό κέντρο.  

• τον αριθμό των επιχειρήσεων-μελών του.  

• τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων - μελών του.  

(β) Οι Ομοσπονδίες που υλοποιούν προγράμματα, εκτός των παραπάνω, τηρούν στο 

αρχείο τους σχετική υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) βεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα, ανήκουν στα πρωτοβάθμια μελή τους Στην 

υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) αναφέρεται η Ομοσπονδία (με το ΑΦΜ της) ο τίτλος του 

προγράμματος, ο κωδικός του και οι επιχειρήσεις με τα ΑΦΜ τους.  

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται σε φυσικό αρχείο στην έδρα του δικαιούχου 

φορέα. Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους καθόλη τη διάρκεια του 
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Προγράμματος και μετά τη λήξη αυτού. Εάν μετά από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν 

τηρούνται οι παραπάνω όροι, η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση 

Δ.Σ., ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, μπορεί να επιβάλλει, οικονομικές 

κυρώσεις στον ΦΕΕ για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και 

κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με τη βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. 

Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί 

να επιβάλλει και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για 

τις οποίες είναι υπεύθυνος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

Εισηγητές Προγραμμάτων Κατάρτισης 

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ πρέπει να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και 

να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια 

Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή (οδηγίες για την 

προσκόμιση του φυσικού αρχείου βρίσκονται στα εγχειρίδια χρήσης του 

πληροφοριακού συστήματος του ΛΑΕΚ).  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν την έναρξη του προγράμματος οι εισηγητές θα πρέπει υποχρεωτικά 

να συμπληρώσουν στα τηρούμενα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος το 

μορφωτικό τους επίπεδο.  

Για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή οι εκπαιδευτές που έχουν ελληνική 

υπηκοότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου σπουδών από τους 

παρακάτω:  

• Διδακτορικό τίτλο σπουδών.  

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ).  

• Πτυχίο ΙΕΚ.  

• Πτυχίο TEE Β΄ Κύκλου.  

• Πτυχίο TEE Α΄ Κύκλου, ΤΕΛ ή ΤΕΣ ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται 

από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.  

• Πτυχίο Μέσων Τεχνικών Σχολών ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται από 

τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.  

• Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή ισότιμου τίτλου σπουδών που βεβαιώνεται 

από τον ΟΕΕΚ ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.  

• Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου με τουλάχιστον οκταετή εμπειρία στο αντικείμενο της 

κατάρτισης εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι και για περιορισμένο χρόνο.  

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη 

εξειδίκευση και ο τίτλος σπουδών τους (ΑΕΙ, ΤΕΙ) δεν είναι αντίστοιχος με το 

αντικείμενο της κατάρτισης, τότε πέραν του τίτλου σπουδών τους πρέπει να 

προσκομίσουν εναλλακτικά:  

• βεβαίωση της σχολής όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος πτυχιούχος έχει 

διδαχθεί αντίστοιχο μάθημα με αυτό που πρόκειται να διδάξει ως εκπαιδευτής  
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ή  

• βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) 

ωρών στο γνωστικό αντικείμενο που πρόκειται να διδάξει καθώς και βεβαίωση 

τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό.  

Ειδικά:  

• για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας εκτός από τους πτυχιούχους αντίστοιχης 

ειδικότητας γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά επάρκειας από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτεί εκπαιδευτές με ιδιαίτερη 

τεχνική εξειδίκευση για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος τίτλος σπουδών, τότε 

πρέπει ο υποψήφιος εκπαιδευτής να προσκομίσει προς αξιολόγηση αποδεικτικά 

στοιχεία: (α) διδακτικής εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων τουλάχιστον 300 ωρών 

και (β) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε εργασιακό 

αντικείμενο άμεσα συναφές με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας.  

Εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί στο αντικείμενο που πρόκειται να διδάξουν και 

είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, προσκομίζουν μόνο τη σχετική βεβαίωση 

πιστοποίησης στους τομείς στους οποίους έχουν πιστοποιηθεί.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

Έλεγχος των Προγραμμάτων Κατάρτισης 

Με την υπ’ αρ. 2/34255/0022/7.6.2001 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και 

με την υπό στοιχεία Β118616/13.7.2001 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται 

η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια 

ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.  

Με την υπ’ αρ. 1959/32/23.3.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με θέμα «Διαδικασία 

ελέγχων Προγραμμάτων ΛΑΕΚ - Οδηγίες προς ελεγκτές προγραμμάτων ΛΑΕΚ» 

καθορίστηκε η διαδικασία ελέγχων Προγραμμάτων ΛΑΕΚ.  

Ο ΟΑΕΔ μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την 

ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα απόφαση ως εξής:  

1. Έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης  

Στα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη 

διάρκεια του προγράμματος. Οι έλεγχοι αυτοί, περιλαμβάνουν και τον έλεγχο 

ταυτοπροσωπίας των εκπαιδευτών και των παρόντων καταρτιζομένων, με την επίδειξη 

ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου πιστοποιητικού δημόσιας αρχής.  

Με ευθύνη του ΦΕΕ και του φορέα υλοποίησης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς 

τους ελεγκτές ώστε να μεταβαίνουν άμεσα στην αίθουσα υλοποίησης του 

προγράμματος και το αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευση τους.  

Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ 

στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.  

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους 

αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο 
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διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕΔ, ή της ΔΕΗ, ή της 

τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το διαδίκτυο, το 

αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα το 

αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών με ευθύνη των ελεγκτών. Σε κάθε 

περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος του 

φορέα ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.  

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν 

έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι 

απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.  

Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος διαθέτει 

υποχρεωτικά:  

• ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο εντός των δομών που γίνεται η 

κατάρτιση.  

• φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζομένων  

• φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των εισηγητών.  

• νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ και Ασφαλιστικό φορέα για την 

διασταύρωση της ορθότητας του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των καταρτιζομένων.  

Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης 

απορρίπτεται και δεν αποπληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:  

1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζομένων που ο φορέας 

έχει δηλώσει για κάθε ημέρα κατάρτισης.  

2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής.  

3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.  

4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από δέκα πέντε (15) άτομα, εκτός του 

εκπαιδευτή.  

5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες 

διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα 

λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.  

6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.  

7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο κοντά στο χώρο 

που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης.  

8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο 

προγράμματος.  

9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να 

έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ.  

10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόμενους, στην ημερομηνία έναρξης 

του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας 

δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ. του ΛΑΕΚ.  

11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα 

διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.  
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12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος λόγω ελλιπών ή 

ανακριβών στοιχείων.  

13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που 

υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.  

14. Παρεμποδίζεται η διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον εκπαιδευτικό 

φορέα ή τον ΦΕΕ.  

15. Δεν διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ.  

16. Στην αίθουσα παρίστανται άτομα που κατά τον έλεγχο δήλωσαν προσωπικά 

στοιχεία (ονοματεπώνυμο) διαφορετικά από τα πραγματικά τους.  

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η ακύρωση προγράμματος κατά την ώρα διενέργειας 

ελέγχου με ποινή αποκλεισμού του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιεί 

το πρόγραμμα.  

Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ή 

στο φυσικό αρχείο αυτού, ο ΦΕΕ μπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος ΛΑΕΚ, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

του ελέγχου.  

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγηση της θέτει υπόψη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ 

την ένσταση για τη λήψη σχετικής γνώμης και απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Ο 

φορέας ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος ΛΑΕΚ.  

Η Επιτροπή ΕΛΕΚΠ μετά από γνώμη της και απόφαση Δ.Σ., ανάλογα με τη βαρύτητα 

της παράβασης, δύναται να επιβάλει στο ΦΕΕ, οικονομικές κυρώσεις για το σκέλος 

παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις αποκλεισμού σύμφωνα με 

την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού 

από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, δύναται να επιβληθεί και στο φορέα 

κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για τις οποίες έχει την ευθύνη. 

Κυρίως για τα σημεία 5,14, 15 και 16).  

2. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράμματος κατάρτισης  

Ο ΟΑΕΔ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε ΦΕΕ, στον οποίο περιέχονται όλα τα 

προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε. Εάν τα 

δηλωθέντα στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν συμπίπτουν με τους όρους και προϋποθέσεις 

της εγκυκλίου ή ο φορέας κληθεί να προσκομίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό είτε 

δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά στοιχεία 

μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε ο ΟΑΕΔ - μετά από γνώμη της 

Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και απόφαση Δ.Σ. - μπορεί να επιβάλλει στον ΦΕΕ οικονομικές 

κυρώσεις για το σκέλος παραβίασης του προγράμματος, όπως επίσης και κυρώσεις 

αποκλεισμού σύμφωνα με την βαρύτητα της παράβασης από 1 έως 3 χρόνια. 

Αντίστοιχη κύρωση αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ, μπορεί 

να επιβληθεί και στο φορέα κατάρτισης ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων για 

τις οποίες ευθύνεται.  

Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των ΦΕΕ, από τον 

υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Οι ΦΕΕ φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, 

των καταρτιζόμενων και την επάρκεια των παρόχων κατάρτισης.  
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Οι έλεγχοι αυτοί δύνανται να διενεργηθούν πριν - κατά την διάρκεια και μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος και μέχρι 3 χρόνια μετά.  

3. Έλεγχοι μέσω διασύνδεσης με ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ  

Κατά την υποβολή των στοιχείων του προγράμματος το πληροφοριακό σύστημα 

αυτόματα ελέγχει τα στοιχεία επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, 

των παροχών κατάρτισης μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΟΠΣ. Σε 

περίπτωση που ο έλεγχος είναι αρνητικός δεν επιτρέπει την δήλωση του 

καταρτιζόμενου.  

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αυτόματα την στιγμή της δήλωσης η την στιγμή της 

τροποποίησης.  

Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα διασταύρωσης και ελέγχου των δηλούμενων 

στοιχείων στο Π.Σ. ΛΑΕΚ. Τέτοιες διασταυρώσεις και έλεγχοι στοιχείων 

διενεργούνται ηλεκτρονικά με υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτους φορείς και 

χειρωνακτικά εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 20.000.000,00 

ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την 

Επαγγελματική Κατάρτιση.  

Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, όπως 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) της υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν εντός του έτους 2021. Με 

σχετική πρόταση του ΕΛΕΚΠ και απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ορίζεται το ακριβές 

διάστημα.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3595/70/30.6.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και την 

υπ’ αρ. 628/23/23.06.2020 διατύπωση γνώμης ΕΛΕΚΠ.  

Λόγω της πανδημίας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους και η 

δαπάνη της εξόφλησης του κόστους των προγραμμάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

ΚΑΕ 2659 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ τρέχοντος έτους 

κατά 3 εκ. και κατά 17 εκ. του έτους 2022.  

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, δεδομένου ότι καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και 

ειδικότερα από τον επί μέρους προϋπολογισμό του κλάδου ΛΑΕΚ, τα έσοδα του 

οποίου προέρχονται κυρίως από τις θεσμοθετημένες εισφορές υπέρ του κλάδου που 

συν εισπράττονται και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στον ΟΑΕΔ.  

2. Την έγκριση της υλοποίησης του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 εντός του τρέχοντος 

έτους και την κατανομή του συνολικού κόστους των 20 εκ., κατά 3 εκ. σε βάρος των 

πιστώσεων του ΚΑΕ 2659 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ 
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τρέχοντος έτους και κατά 17 εκ. σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2659 του 

προϋπολογισμού του κλάδου ΛΑΕΚ του έτους 2022.  

3. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1340. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209 της 24/26.5.2021 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την 

εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192) 

(Η παρούσα απ.  

-που είχε τροποποιηθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής - Τουρισμού - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35098 της 

4/5.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού 

τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία” (Β΄ 2192)» (Β’ 2372),  

-από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας 

και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - 

Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - 

Τουρισμού - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41588 της 2/2.7.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/ 24.5.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που 

παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία” (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε 

με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική 

απόφαση» (Β΄ 2891), 

-από την απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Παιδείας 

και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – 

Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

– Τουρισμού – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48485 της 30/31.7.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που 

παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία” (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε 

με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) και 

Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891) κοινές υπουργικές αποφάσεις» (Β’ 3493), 

-και από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 

Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - 

Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSY5Fl9_YCKVE-AbvLLIwqihoLGKVtk01TRoKnMsr1od
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQmbcb0CCEoVHW7O0BOJ-vq49FFdEBtRJ_6Cng6KKj2J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXDlnGE3Yerrl1xyyXrL5QaHNLTqrj4meMWdPYCqqXb4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OvuzA2x8Miu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWCw7iv5paPDRCu9KMnFBhcR_HxkS_fRgeL311Pq2Kjf
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Τουρισμού - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54114 της 6/6.9.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που 

παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία” (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε 

με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372), 

Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891) και Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/30.7.2021 

(Β’ 3493) κοινές υπουργικές αποφάσεις» (Β΄ 4084)», 

-καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/2021 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν 

εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766), κατωτ. αριθ. 1611. 

 

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

 

1341. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. A. 1115 της 24/26.5.2021 «Καθορισμός των Κωδικών 

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

της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 “Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων 

και λοιπές επείγουσες διατάξεις” (Α΄ 68)» (Β’ 2196) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68) και ιδίως της περ. α΄ της 

παρ. 1 αυτού 

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 -Κ.Φ.Δ.).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149).  

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α’ 133).  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 

4805).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MAUNRyTXrMZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfKj2mMUhP_LYU6CWV18fli4fOh_apFRve4AgqMXJgjW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vBBPEbiZWHgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYGuJJT73pq-_zZwkRoZT4bhC-rMt3L7arpTJodbnyxg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_wfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtft97wo3-EGjq8tdVURT-X_VXOUYlrS1cuknw8CaF2Iz
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10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως του άρθρου 41.  

12. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.1.2020 απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

13. Την ανάγκη καθορισμού των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 68).  

14. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 270 του 

ν. 4798/2021 (Α΄ 68), για την υπαγωγή, από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, 

αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που,  

- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου 

Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  

- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο 2020, σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.  

- είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των 

συνημμένων Παραρτημάτων 1 και 2, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών 

τους.  

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις Υπαγωγής- Δικαιούχοι  
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Από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εξήντα (60) ημέρες από την 

αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις 

του άρθρου 1, οι οποίες από 5.11.2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 

από τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους συνημμένους πίνακες των 

Παραρτημάτων 1 και 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή 

των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας (όπως αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής 

δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020.  

Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο 

από 40% σε σχέση με το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως 

ακολούθως:  

Α) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν 

απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του 

κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το 

αντίστοιχο του 2020, εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.  

Β) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες, λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών 

Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα 

δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Για τη 

σύγκριση με το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 25% των ακαθαρίστων εσόδων της 

δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ, λόγω 

μη παρέλευσης της υποχρέωσης, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται 

από το 25% του δηλούμενου ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

για το 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Φ.Ε., αν και έχει παρέλθει η 

ημερομηνία της σχετικής υποχρέωσης, η επιχείρηση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68). Η δήλωση των 

ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 25 Μαΐου 

2021 μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.  

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των συνεπειών 

της ψευδούς δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).  

 

Άρθρο 3 

Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 

Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των 

προϋποθέσεων του άρθρου 2 πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο από την ΑΑΔΕ. 

Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα στοιχεία και 

πληροφορίες των δικαιούχων.  

Η διαβίβαση των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται απευθείας από 

την ΑΑΔΕ, μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για πιστωτικά και 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των 

επιχειρήσεων που, 

1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών 

πράξεων της Διοίκησης (Παράρτημα 1)  

2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 

(Παράρτημα 2). 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

1342. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 2981 της 

21/26.5.2021 «Καθορισμός ειδικότερης κατηγορίας δικαιούχων έκδοσης 

προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και διαδικασία τεχνικών λεπτομερειών απόδοσης και 

μετάπτωσής του» (Β’ 2197) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L119),  

β) του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών 

δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και 

Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης» (Α’ 63) και ιδίως του άρθρου 97 αυτού,  

γ) του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 

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

ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 

άλλα ζητήματα» (Α’ 48) και ιδίως του άρθρου 2 αυτού,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_z3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY0X-mHIcNvEq9iU_K528GpmnVzIQfAe7eY5LT5XSj5W
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δ) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

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

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

τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256) 

και ιδίως των άρθρων 55 και 57 αυτού,  

ε) του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2019/633 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες 

εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού 

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54) και ιδίως του άρθρου 

27 αυτού,  

στ) 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), 

ζ) του ν. 4686/2020 «Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση 

διατάξεων των ν. 4636/2019, 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες 

διατάξεις.» (Α’ 96),  

η) του ν. 4636/2020 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 169),  

θ) 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),  

ι) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και 

οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),  

ια) των περ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999, Α’ 45),  

ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής 

προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),  

ιγ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 

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

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

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

ιζ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),  

ιη) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),  



55 

 

ιθ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 

(Α’ 85),  

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

(Α’ 155),  

κα) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

(Α’ 255),  

κβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2), 

κγ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),  

κδ) της υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6.8.2020 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη 

Τσακλόγλου» (Β’ 3314) και  

κε) της υπ’ αρ. 1033/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’  22).  

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Δικαιούχοι 

1. Με την παρούσα, περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία απόδοσης Προσωρινού 

Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε ειδικότερες ομάδες, για 

τον προγραμματισμό της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-

19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 

4764/2020 (Α’ 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της 

νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης 

δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).  

2. Δικαιούχοι με βάση τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας είναι: α) οι 

αιτούντες διεθνούς προστασίας και οι πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση 

βούλησης ασύλου, καθώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολίτες τρίτων χωρών ή 

ανιθαγενείς, οι οποίοι φέρουν ταυτοποιητικό έγγραφο από ελληνική δημόσια αρχή β) 

οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 

Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Οδηγίας 

επιστροφών 2008/115/ΕΚ, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή 

επιστροφής, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή όχι, καθώς 

και γ) οι ημεδαποί και αλλοδαποί κρατούμενοι στα Καταστήματα Κράτησης της 

Χώρας. Η χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. στα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται, 

εφόσον δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή 

Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 

(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).  
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Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο των 

ειδικότερων αυτών κατηγοριών, που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που δεν 

διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία Απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α. 

1. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει στην 

εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) 

με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή με οποιονδήνποτε 

άλλο πρόσφορο τρόπο, τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων Π.Α.Μ.Κ.Α. της περ. α 

της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον αριθμό 

Π.Α.Μ.Κ.Α. μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  

2. Η απόδοση Π.Α.Μ.Κ.Α. στους δικαιούχους των περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 

1, πραγματοποιείται, κατόπιν αίτησής τους στο Κέντρο ή Κατάστημα Κράτησης, 

εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του οποίου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις και υποβάλλει με 

μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εταιρία 

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) τη 

λίστα των αιτούντων δικαιούχων.  

3. Αρμόδια για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών απόδοσης 

Π.Α.Μ.Κ.Α. ορίζεται η εταιρία Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Κατά την κλήση της ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α., η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. εκδίδει Π.Α.Μ.Κ.Α., για κάθε 

δικαιούχο.  

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των 

κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 

λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των 

προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 

δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας 

σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - 

ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία μετάπτωσης Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α. 

1. Αν ο κάτοχος Π.Α.Μ.Κ.Α., ενεργού ή απενεργοποιημένου, καταστεί μελλοντικά 

δικαιούχος έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., για οποιαδήποτε, προβλεπόμενη από την κείμενη 

κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, αιτία, ο κάτοχος οφείλει να προσέλθει στα αρμόδια 

κατά τον νόμο σημεία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., ήτοι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και 

τα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

Ε.Φ.Κ.Α.), με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αιτηθεί τη μετάπτωση του 

Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.  

2. Η υπηρεσία έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία της 

Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε, με σκοπό την μετάπτωση Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α. και ακολούθως, 

συμπληρώνονται τα απαραίτητα από την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία πρόσθετα 

στοιχεία του αιτούντος για την έκδοση Α.Μ.Κ.Α.  
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Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

1343. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32561 της 25/26.5.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου 

του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 για την 

επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων 

Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής)» (Β’ 2198) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των άρθρων 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),  

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),  

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133) και, ιδίως, της παρ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 

Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 

98),  

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), και ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους 

Α’ αυτού,  

ε) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 

σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 

κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 254),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcXGtTATJraUvhSB-EOfoHK41VNVs1C4pMYGwqgGKZA0
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στ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), 147/2017 

«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’  192), 134/2017 

«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 

4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7 και Α’ 158 

διορθώσεις σφαλμάτων),133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης» (Α’ 161), 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» 

(Α’ 180), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 

81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 

και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις 

σφαλμάτων), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 155) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2),  

η) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  

θ) της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48),  

ι) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902) και  

ια) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη (Β’ 35).  

2. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 

Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν 

εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με 

την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β΄ 1870) όμοια, και όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική 

παρουσία» (Β’ 2192).  

4. Την από 16.4.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας.  
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5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32560/25.5.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη 

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των Ανωτέρων Σχολών 

Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των 

Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής 

Μουσικής), αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

«1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι 

υποχρεωτικός για τις ακόλουθες κατηγορίες:  

α) Σπουδαστές και μαθητές των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του 

ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής 

Εκπαιδεύσεως, Κρατικού βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως 

Επαγγέλματος Ηθοποιού» (Α’ 127), του π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και 

λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (Α’ 130) 

και του π.δ. 336/1989 «Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής 

Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» (Α’ 156), των 

Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού του ν. 1158/1981, του π.δ. 372/1983, 

«Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (Α’ 131), και 

του π.δ. 598/1985 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), 

στην ανώτερη βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής» 

(Α’ 212), καθώς και σπουδαστές και μαθητές των Μουσικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής) του β.δ. από 

11.10.1957 «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» 

(Α’ 229), και του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» 

(Α’ 7), καθώς και οι σπουδαστές και μαθητές του Προπαρασκευαστικού και 

Επαγγελματικού σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου του ν. 3136/1955 «Περί 

ιδρύσεως Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών 

Πανόρμου Τήνου» (Α’ 35). 

β) Εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ανωτέρων Σχολών 

Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των 

Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής 

Μουσικής), καθώς και του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού σχολείου 

Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου μόνου 

της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - 

Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37860 της 16/16.6.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/ 25.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικράτειας “Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
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COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, 

των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής 

Μουσικής)” (Β’ 2198)» (Β’ 2549). 

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος καθίστανται υπόχρεα, μόνο εφόσον η δομή 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης έχει επανεκκινήσει τη λειτουργία της διενεργώντας 

μαθήματα διά ζώσης.  

 

Άρθρο 2 

Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 – Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου 

«1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους σπουδαστές και 

μαθητές καθώς και το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των 

Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών 

Χορού, των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές 

Βυζαντινής Μουσικής) και του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού σχολείου 

Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, για τον σκοπό της διενέργειας των διά ζώσης 

μαθημάτων, θεωρητικών πρακτικών και εργαστηριακών, όπου αυτά επιτρέπονται. Ο 

υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά κάθε 

εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) 

ώρες πριν από την προσέλευση στην δομή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου μόνου 

της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών - 

Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37860 της 16/16.6.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/ 25.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικράτειας “Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, 

των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής 

Μουσικής)” (Β’ 2198)» (Β’ 2549). 

2. Κάθε αρμόδιο Υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην ανώνυμη εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ 

ΑΕ» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις ομάδες των 

υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου, προσώπων, 

όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω 

στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω 

δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για 

την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και 

του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWityMqtKRtjxjKpCkhcGhSUSDda71062JttDneKHxYj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWityMqtKRtjxjKpCkhcGhSUSDda71062JttDneKHxYj
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υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου, προσώπων και τη διανομή 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε αυτούς.  

3. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 2, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για 

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος 

Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών 

ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 

δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 – 

Δήλωση του αποτελέσματος 

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με 

την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του 

προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 

248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και 

Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής 

ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.  

2. Οι σπουδαστές και μαθητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Μ.Κ.Α. ή 

Π.Α.Α.Υ.Π.Α., υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) που 

προμηθεύονται με ίδια έξοδα.  

3. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις 

οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.  

4. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:  

α) Οι σπουδαστές και μαθητές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-

testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Δήλωση 

αποτελέσματος self-test για COVID-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των 

κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής και έκδοσης της 

δήλωσης αποτελέσματος. Οι σπουδαστές και μαθητές που δεν μπορούν να 

αυθεντικοποιηθούν και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα 

ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν, υπογράφουν 

χειρόγραφα και υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν, κατά την 

προσέλευσή τους στην δομή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, τη δήλωση αποτελέσματος 

του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, που 

προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία οι σπουδαστές και 

μαθητές υποχρεούνται να επιδεικνύουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε 

περίπτωση που τους ζητηθεί αρμοδίως, κατά την είσοδό τους στην δομή καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης ή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα 
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εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα 

self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την 

ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι 

διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον 

περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι 

θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν 

επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη 

δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση 

αυτή, οι σπουδαστές και μαθητές επιστρέφουν στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, 

επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. 

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη 

διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε 

ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση των υπόχρεων προσώπων της παρούσας. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, οι 

διαγνωσθέντες σπουδαστές και μαθητές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον 

περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία 

ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και οι 

σπουδαστές και μαθητές επιστρέφουν στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, 

επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.  

«β) Το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ανωτέρων 

Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των 

Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής 

Μουσικής) και του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού σχολείου Καλών 

Τεχνών Πανόρμου Τήνου επισκέπτονται την πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν 

την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη 

διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των 

κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

ν. 4727/2020.».  

Το μέσα σε «» πρώτο εδ. της περ. β) αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. γ) της 

παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και 

Αθλητισμού - Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37860 της 

16/16.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/ 25.5.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών και Επικράτειας “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την 

επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων 

Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής)” (Β’ 2198)» (Β’ 2549). 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα 

επιδεικνύουν, χωρίς να παραδίδουν, κατά την προσέλευσή τους στην δομή 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.  

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση του αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWityMqtKRtjxjKpCkhcGhSUSDda71062JttDneKHxYj
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εκτυπώνουν. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τα ανωτέρω πρόσωπα 

μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι 

αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing. gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο 

(rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της 

αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/ είσες θετικοί/ές και οι οικείοι τους, 

παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του 

Ε.Ο.Δ.Υ.. 

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται 

το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.  

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε 

εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το 

αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό 

και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω δομών, επιστρέφει στον χώρο της δομής 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την 

προσέλευσή του, εφόσον του ζητηθεί αρμοδίως.  

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη 

διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε 

ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

έλεγχος είναι θετικός, το διαγνωσθέν εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό 

προσωπικό των ανωτέρω δομών, που βρίσκονται σε διά ζώσης εκπαιδευτική 

λειτουργία, και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, 

εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και το εκπαιδευτικό, διδακτικό, 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών, επιστρέφει στον 

χώρο της εκπαιδευτικής δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την 

προσέλευσή του, εφόσον του ζητηθεί αρμοδίως.  

γ) Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από 

την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 

έως 29 του ν. 4727/2020.  

δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της δήλωσης θετικού ή αρνητικού 

αποτελέσματος, τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να συμπληρώσουν και να 

υπογράψουν χειρόγραφα τη σχετική δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

5. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται 

να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από 

επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική 

δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή.  

Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα, 

εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος 

(rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια ή 

ιδιωτική δομή εξέτασης, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και 

τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να προσέλθουν στον χώρο της εκπαιδευτικής 

δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους. Εάν ο 

διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση 

από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα πρόσωπα του 

άρθρου 1 σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. 
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6. Η δήλωση ή βεβαίωση του αποτελέσματος διατηρείται από τους υπόχρεους για μία 

(1) εβδομάδα από την έκδοσή της και επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

οποτεδήποτε ζητηθεί αρμοδίως.  

 

Άρθρο 4 

Μη επίδειξη «Δήλωσης αποτελέσματος self-test για COVID-19» από τους 

σπουδαστές και μαθητές 

Σε περίπτωση που σπουδαστής ή μαθητής δεν επιδεικνύει τη «Δήλωση 

αποτελέσματος self-test για COVID-19», όταν του ζητηθεί αρμοδίως, λαμβάνει 

απουσία και απομακρύνεται από την εκπαιδευτική δομή.  

 

Άρθρο 5 

Συνέπειες για τα υπόχρεα πρόσωπα 

1. Ο υπεύθυνος της δομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένος να 

διαπιστώνει ότι τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό 

διαγνωστικό έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3, και ότι επιδεικνύουν κατά 

την προσέλευσή τους στον, κατά περίπτωση, χώρο της δομής καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.  

2. Οι υπεύθυνοι της δομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης υποχρεούνται να μην 

επιτρέψουν την πραγματοποίηση των διά ζώσης μαθημάτων, πρακτικών, θεωρητικών 

και εργαστηριακών σε όσους από τους υπόχρεους του άρθρου 1: α) δεν έχουν 

υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν 

τη δήλωση αποτελέσματος του άρθρου 3 ή β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση 

θετικού αποτελέσματος, που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.  

3. Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου ή μη επίδειξης της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 3 δήλωσης, από εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και 

λοιπό προσωπικό, που απασχολείται σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές, που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 5 της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας 

του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική 

παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 28499/7.5.2021 (Β΄ 1870) όμοια, και όπως εκάστοτε ισχύει.  

4. Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικό, διδακτικό, 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που απασχολείται σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6 

της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικράτειας (Β’  2192).  

5. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι της εκάστοτε καλλιτεχνικής δομής ή η αρμόδια 

υπηρεσία του φορέα, υποχρεούνται να ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 
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1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη 

συμμόρφωσής τους με αυτές.  

 

Άρθρο 6 

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό 

την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για 

την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον 

ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου, με την επωνυμία 

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο 

Συνεργασίας, που καταρτίζεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων 

λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών 

και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα 

ανωτέρω.  

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 

της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και 

αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων:  

Α) σπουδαστές και μαθητές και  

Β) εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των εκπαιδευτικών 

δομών.  

3. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:  

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.) ή προσωρινός αριθμός Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή 

Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 

(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ζ) 

αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και η) ημερομηνία δήλωσης.  

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. 

στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ζ) αποτέλεσμα 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και η) ημερομηνία δήλωσης.  

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr 

διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.  
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5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική 

καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των σπουδαστών και μαθητών, του εκπαιδευτικού, 

διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού των ανωτέρω δομών από κορωνοϊό 

COVID-19 (αυτοδιαγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 

2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 96 του ιδίου και του 

άρθρου 27 του ν. 4792/2021 (Α΄ 54).  

 

«Άρθρο 7 

Μεταβατική διάταξη 

Ειδικά για τους σπουδαστές και μαθητές των πρώτου και δεύτερου έτους των 

Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών 

Χορού καθώς και για τους σπουδαστές, μαθητές, εκπαιδευτικό, διδακτικό και λοιπό 

προσωπικό του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών 

Πανόρμου Τήνου, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι για το χρονικό 

διάστημα από τη δημοσίευσή της έως και την 20ή Ιουνίου 2021, ο διαγνωστικός 

έλεγχος, δύναται να διενεργηθεί έως και την 20ή Ιουνίου 2021.».  

Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε ως άνω από την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 

μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - 

Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37860 της 16/16.6.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32561/ 25.5.2021 κοινής απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και 

Επικράτειας “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ανωτέρων 

Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και 

των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές 

Βυζαντινής Μουσικής)” (Β’ 2198)» (Β’ 2549). 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

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

  

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tJp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWityMqtKRtjxjKpCkhcGhSUSDda71062JttDneKHxYj
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1344. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. απόφ. 

424/2021 της 13/26.5.2021 «Δεύτερη τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 768/2018 

για την εξαίρεση του αγωγού Interconnector Greece - Bulgaria (IGB) από τις 

διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ» (Β΄ 

2205) 

 

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

 

1345. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. Φ4/57738/ΓΔ4 της 24/26.5.2021 «Αξιολόγηση “κατ’ ιδίαν διδαχθέντων” 

και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021» 

(Β’ 2222) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1: (α) τα άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),  

(β) τα άρθρα 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων καιΤ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70),  

(γ) το άρθρο 36 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

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

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 

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

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).  

8. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-

19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και παρατάθηκε με το άρθρο 94 

του ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89eDCOmS-8UwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMqNWNQfTnk7Z6bcmgSJvjs1XbL5WMlFZ2CIAzVBA_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89eDCOmS-8UwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZpMqNWNQfTnk7Z6bcmgSJvjs1XbL5WMlFZ2CIAzVBA_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPtDUbyit3WmGMJVeN4nvOP36mkKQenEd6M3rt2ICAH
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9. Την υπό στοιχεία Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και 

Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021» (Β’ 2093).  

10. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, 

σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/295/57149/ Β1/21-05-2021 εισήγηση της παρ. 5 

του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

11. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη 

διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Ειδικά και αποκλειστικά για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του σχολικού έτους 

2020 - 2021 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αναφορικά με την 

κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

ισχύουν τα κάτωθι κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:  

 

Άρθρο 1 

Κατατακτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Α’ 

τάξης ΕΠΑ.Λ. 

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

εξετάζονται από την 1η έως και την 11η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.  

Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που 

καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή 

επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή 

συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές 

της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος 

των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του 

μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  

2. Στην περίπτωση που οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές της 

Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 128 του 

ν. 4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε 

αυτήν εξετάζονται μόνο προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι 

μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. 

τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι 

στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. 

προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την 

φοίτηση. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.  

3. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για τους μαθητές/τριες των Λυκείων 

των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ-Λ.), οι 

οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».  

 

Άρθρο 2 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ4/55515/Δ4/ 19-05-2021 (Β’ 2093) υπουργική 

απόφαση. 

 

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

 

1346. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1116 της 

20/26.5.2021 «Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων, ενδοκοινοτικών 

αποκτήσεων, εισαγωγών αγαθών και παροχών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 

των αναγκών που προκύπτουν από την πανδημία του COVID 19-SARS 2, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα 

ΦΠΑ» (Β’ 2223) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ.  2 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξιας, ο οποίος 

κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, (Α’ 248).  

2. Την περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως αυτές 

προστέθηκαν με τo άρθρο 79 του ν. 4790/2021(Α’ 48).  

3. Το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143).  

4. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721ΕΞ2016/2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποχρεωτική 

ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - 

Τήρηση αρχείου» (Β’ 4488).  

5. Τo άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

10. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών 

Γενική Γραμματεία Φορ. Πολιτικής και Δημ. Περιουσίας.  

11. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 (Β’ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Απόστολο Βεσυρόπουλο».  

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbp82zHm3LW08QxqDDVpz95VsmXemG05_DNdih986Y3S
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εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως 

ισχύουν.  

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 (Β’ 4738) απόφαση 

του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

14. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’ 130 και Β’ 372) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 

(Α’ 94).  

15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) Πράξη του Υπουργικού 

Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3 

της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) με την οποία 

ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

16. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών εφαρμογής 

των απαλλαγών της περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ώστε να 

διασφαλίζεται η ορθή, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή τους.  

17. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της 

ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.  

18. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον κρατικό 

προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  

 

Καθορίζουμε τη διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής από ΦΠΑ που ορίζεται στην 

περ. ιθ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και αφορά 

στην παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή αγαθών καθώς και στη 

συνδεόμενη με αυτά παροχή υπηρεσιών προς τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 

(ΔΟΜ) στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το 

Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Support Instrument - ESΙ) και 

διατίθενται περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., 

όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δημόσιες δομές 

πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία 

Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 

Ελλήνων πολιτών και των πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι 

οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 1 

Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της απαλλαγής 



71 

 

Η απαλλαγή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω όροι και 

προϋποθέσεις:  

1. Προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών είναι υποκείμενος στο φόρο σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εγκατεστημένος στο εσωτερικό της 

χώρας, σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.  

2. Δικαιούχος της απαλλαγής είναι ο ΔΟΜ ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων 

χρηματοδοτούμενων αποκλειστικά από το Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης 

(Emergency Support Instrument - ESΙ).  

3. Αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών είναι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι 

δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή δομές δημόσιας υγείας, καθώς και η 

Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).  

4. Ο προμηθευτής κατέχει βεβαίωση απαλλαγής εκδοθείσα από τον φορέα 

υλοποίησης του προγράμματος και δικαιούχο απαλλαγής ΔΟΜ, η οποία αναφέρει το 

είδος, την ποσότητα ή/και τη διάρκεια, την αξία των αγαθών ή/και υπηρεσιών, που 

προμηθεύεται, τον φορέα στον οποίο πρόκειται να διατεθούν περαιτέρω άνευ 

ανταλλάγματος τα αγαθά ή οι υπηρεσίες καθώς και τον τελικό παραλήπτη. Η 

βεβαίωση, αναφέρει επίσης ότι η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ESI). Επισυνάπτεται στην 

παρούσα Υπόδειγμα I - βεβαίωσης απαλλαγής για παραδόσεις αγαθών/παροχές 

υπηρεσιών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών/λήψεις υπηρεσιών και Υπόδειγμα 

ΙΙ - ’’Βεβαίωσης Δικαιούχων Απαλλαγής’’ Φορέα Υλοποίησης (ΔΟΜ) για την 

παραλαβή αγαθών κατά την εισαγωγή από Τρίτη χώρα.  

5. Η απαλλαγή αφορά σε:  

Παράδοση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή ιατρικoύ, υγειονομικού, 

φαρμακευτικού υλικού, ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, κινητών και σταθερών 

κλινικών και οικίσκων απομόνωσης και εξοπλισμού αυτών και λοιπών αγαθών που 

παρέχονται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων καθώς και παροχή υπηρεσιών 

που συνδέονται με αυτά τα αγαθά προκειμένου να διατεθούν περαιτέρω άνευ 

ανταλλάγματος προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., όπως προσδιορίζονται στο 

άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας ή 

δομές δημόσιας υγείας, καθώς και την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. 

Α.Ε.), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών 

τρίτων χωρών αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίες προέκυψαν λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις δικαιούχου απαλλαγής 

Ο ΔΟΜ ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και δικαιούχος της 

απαλλαγής:  

1. Εκδίδει βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας πριν την έκδοση του 

σχετικού με τη συναλλαγή φορολογικού παραστατικού, σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ 

των οποίων: α) προσκομίζει ένα στον προμηθευτή των αγαθών ή υπηρεσιών με 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως ενδεικτικά με έγγραφο, τηλεομοιοτυπία (fax) ή 
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ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ή τό υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή 

εισαγωγής σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ -βεβαίωσης δικαιούχου απαλλαγής,  

β) διαφυλάσσει ένα στο αρχείο του μαζί με το συγκεκριμένο φορολογικό 

παραστατικό,  

γ) κοινοποιεί δύο, εντός ενός μηνός από την έκδοση του φορολογικού παραστατικού, 

μαζί με το αντίγραφο του σχετικού με την ανωτέρω βεβαίωση εκδοθέντος φορολογικού 

παραστατικού:  

i) στο Υπ. Υγείας, Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων 

Δημόσιας Υγείας της Γεν. Γραμματείας Δημόσιας Υγείας ή άλλη Υπηρεσία που το Υπ. 

Υγείας ορίζει ως αρμόδια, για τα αγαθά που προορίζονται για το Υπ. Υγείας και ii) στο 

Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, Γεν. Γραμματεία Αιτούντων Άσυλο ή άλλη 

Υπηρεσία που το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζει ως αρμόδια, για τα 

αγαθά που προορίζονται για το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.  

2. Εκδίδει, αναφορικά με τις παραδόσεις αγαθών/παροχές υπηρεσιών και 

ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών/λήψεις υπηρεσιών, στο τέλος κάθε μήνα και 

αποστέλλει προς το Υπ. Υγείας και το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, 

συγκεντρωτική κατάσταση για τις βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τις παραπάνω 

πράξεις κατά τον ίδιο μήνα στα δύο παραπάνω Υπουργεία, συμπεριλαμβάνοντας σε 

αυτή την κατάσταση το πλήθος των βεβαιώσεων και τη συνολική αξία των αγαθών και 

υπηρεσιών που οι βεβαιώσεις αφορούν. Η συγκεντρωτική κατάσταση προς το Υπ. 

Υγείας, που αποτελεί τον εποπτεύοντα φορέα του όλου προγράμματος, περιλαμβάνει 

διακριτά και την συγκεντρωτική κατάσταση που αφορά το Υπ. Μετανάστευσης και 

Ασύλου.  

 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις προμηθευτή 

1. Ο προμηθευτής εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη 

«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 1, περ. ιθ’ του ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ, κύρωση με τον 

ν. 2859/2000».  

2. Ο προμηθευτής, υποκείμενος στο φόρο, διαφυλάσσει στο αρχείο του ως 

δικαιολογητικά της απαλλαγής από το ΦΠΑ:  

α) Το εκδοθέν τιμολόγιο πώλησης/παροχής αγαθών/ υπηρεσιών.  

β) Τη βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας.  

3. Αν για τις ανωτέρω πράξεις το φορολογικό παραστατικό έχει εκδοθεί με ΦΠΑ 

λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης, ο προμηθευτής δύναται να 

εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, κατά το χρόνο που 

προσκομίζεται σε αυτόν από το λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών, η ανωτέρω βεβαίωση 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που φέρει η βεβαίωση, με την επιφύλαξη των περί 

παραγραφής διατάξεων. Αν η ημερομηνία της βεβαίωσης είναι μεταγενέστερη από την 

ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου γίνεται ρητή μνεία στο ανωτέρω 

έγγραφο των στοιχείων του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και κοινοποιείται στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2, μαζί με τη 

βεβαίωση, το αντίγραφο του αρχικού τιμολογίου και αντίγραφο του σχετικού 

πιστωτικού τιμολογίου.  
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Το ως άνω πιστωτικό τιμολόγιο καταχωρείται στη δήλωση ΦΠΑ που αφορά τη 

φορολογική περίοδο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών/υπηρεσιών 

1. Αν ο ΔΟΜ προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες από υποκείμενο εγκαταστημένο σε 

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει, προκειμένου να τύχει της 

απαλλαγής από ΦΠΑ σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 27 

του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, να 

προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών, υποβάλλοντας δήλωση έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο 

μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και ενεργώντας εγγραφή στο σύστημα VIES και να 

συμμορφωθεί με τις λοιπές απαιτούμενες υποχρεώσεις.  

2. Στις περιπτώσεις αυτές, των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, δεν 

προσκομίζεται/αποστέλλεται η βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 στον προμηθευτή 

των αγαθών/υπηρεσιών. Ωστόσο, η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ 

των οποίων το ένα κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του 

άρθρου 2 και το δεύτερο φυλάσσεται στο αρχείο του ΔΟΜ μαζί με το συγκεκριμένο 

φορολογικό παραστατικό. Εφόσον τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία για την απαλλαγή, 

ο ΔΟΜ δεν υποχρεούται σε έκτακτη δήλωση ΦΠΑ για την απόδοση του φόρου της 

ενδοκοινοτικής απόκτησης ενώ η υποχρέωσή του για υποβολή ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα παραμένει.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία εισαγωγής αγαθών 

1. Αν ο ΔΟΜ εισάγει αγαθά από τρίτη χώρα τηρούνται οι τελωνειακές διατυπώσεις 

εισαγωγής με την υποβολή στην αρμόδια τελωνειακή αρχή διασάφησης εισαγωγής στο 

όνομα του ΔΟΜ, ως δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο.  

Για τη χορήγηση της απαλλαγής από Φ.Π.Α. με τη διασάφηση εισαγωγής, πέραν των 

προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποστηρικτικών εγγράφων, 

συνυποβάλλεται και η βεβαίωση της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Η 

υποβολή της εν λόγω βεβαίωσης διενεργείται ηλεκτρονικά κατ’ εφαρμογή της υπό 

στοιχεία ΔΤΔ Α 1184721ΕΞ2016/2016 (Β’ 4488) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. Η διασάφηση 

εισαγωγής παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την οριστικοποίηση της απαλλαγής, για 

την οποία απαιτείται ομοίως ηλεκτρονικά εκ νέου η υποβολή από τον ΔΟΜ στην 

τελωνειακή αρχή, της βεβαίωσης της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, με 

σχετική πράξη επί αυτής από τον αποδέκτη-φορέα ότι τα αναγραφόμενα αγαθά 

παρελήφθησαν.  

Ο ΔΟΜ οφείλει, να τηρεί σχετικές καταχωρίσεις/καταστάσεις από τις οποίες να 

προκύπτουν τα στοιχεία των εισαγωγών και της διάθεσης των αγαθών μεταξύ των 

οποίων οι διασαφήσεις εισαγωγής, τα είδη, οι ποσότητες και οι παραλήπτες αυτών, 

ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.  

 



74 

 

Άρθρο 6 

Μεταβατική διάταξη 

Για τα φορολογικά παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τις 31/3/2021 και μέχρι την 

έναρξη ισχύος της παρούσας και έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, ο προμηθευτής έχει 

υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, κατά το χρόνο 

που προσκομίζεται η βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.  

 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθούν Υποδείγματα) 

 

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

 

1347. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 500 της 26/26.5.2021 

«Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή 

των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Απριλίου 

2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2225) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/ 2020 (Α΄ 104), όπως ισχύουν 

μετά και την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α΄ 

242) και με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/ 2021 (Α΄ 17).  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).  

3. Τις διατάξεις των παρ. 8α, 8β και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

4. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄ 90), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον 

ν. 4738/2020 (Α΄ 207).  

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd3VqIpVTOh3FSToEljT2nZbrICJnO5n48IrAfVOTGqD


75 

 

8. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της 

εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).  

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄4805).  

14. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).  

15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17.1.2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

16. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 

14 και του άρθρου 41 αυτού.  

17. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738).  

18. Την υπό στοιχεία 52938 ΕΞ 2021/29.04.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση των μέτρων 

του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104), όπως ισχύει» (B’ 1852). 

19. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β΄ 3579), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β΄2269), Α. 1243/2020 (Β΄ 4914), 

Α. 1253/2020 (Β΄ 5180), Α.1264/2020 (Β΄ 5345) και Α.1050/2021 (Β΄ 956) αποφάσεις 

του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

20. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν 

εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.» (Β΄ 37).  
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21. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου 

- Φεβρουαρίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 702).  

22. Την υπό στοιχεία Α.1057/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης 

εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που 

δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, 

κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1069).  

23. Την υπό στοιχεία Α.1058/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι 

δικαιούχοι για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του 

νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

1072).  

24. Την υπό στοιχεία Α. 1101/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 1761).  

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 κοινή απόφαση του Υπουργού, Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για 

τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1613).  

26. Την από 26-5-2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

27. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και λεπτομερούς εφαρμογής 

των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη 

ή μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, κατ’ επιταγή νόμου 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

28. Την υπό στοιχεία 2/72835/26-5-2021 εισήγηση του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη 

στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, το ύψος της οποίας δεν είναι εκ των 

προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. Η 

δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 

«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 

«Γενικές Κρατικές Δαπάνες»:  

α) προς τον ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς 

χωρίς νομική προσωπικότητα», για τους δικαιούχους που αφορούν σε φυσικά 

πρόσωπα, από τον οποίο θα διενεργηθεί η πληρωμή και  
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β) προς τον ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς 

σκοπούς», για τους δικαιούχους που αφορούν σε νομικά πρόσωπα, από τον οποίο θα 

διενεργηθεί η πληρωμή.  

29. Επιπρόσθετα, προκαλείται δαπάνη που αφορά στα συναφή τραπεζικά έξοδα, η 

οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα 

εξυπηρετηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές 

για τραπεζικές υπηρεσίες» του προαναφερόμενου ειδικού φορέα, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι 

λεπτομέρειες της προκαταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα 

μηνός Απριλίου 2021, για τους δικαιούχους όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 των 

υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β΄ 37) και Α.1030/2021 (Β΄ 702), καθώς και από την παρ. 

1 του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β΄ 1069) και Α.1058/2021 (Β΄ 1072) 

κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την Α.1101/2021 (Β΄ 1761) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών.  

2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, 

δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του 

Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 

43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια 

του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 

νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, 

μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής 

ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ. 1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους 

1. Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα 

με τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:  

α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα 

Απρίλιο 2021:  

i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά 

πρόσωπα και  

ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά 

πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 

(Α΄32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα,  
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β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, 

ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.  

Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των 

δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του 

δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020.  

2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Απρίλιο 2021 

διενεργείται στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί 

μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα Μάρτιο 2021, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 των υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β΄37), 1030/2021 (Β΄ 

702), 1057/2021 (Β΄ 1069) και 1058/2021 (Β΄ 1072) κοινών αποφάσεων του Υπουργού 

Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών και της 

Α.1101/2021 (Β΄ 1761) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:  

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ,  

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή 

εργασιών στην ΑΑΔΕ,  

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,  

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της 

υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον 

Πίνακα Α΄ και Πίνακα Β΄ της Α.1101/2021 (Β΄ 1761) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών.  

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Απρίλιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, 

του μισθωτή ή συζύγου/έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.  

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Απρίλιο, ενός 

τουλάχιστον γονέα με τέκνο - εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.  

Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση 

μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Απρίλιο 

2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.  

3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Απρίλιο 2021, πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία 

με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet 

της ΑΑΔΕ.  

5. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:  

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει 

τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό 

http://www.aade.gr/
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του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον 

οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η 

ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η εν λόγω κατάσταση 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον 

αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.  

6. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β΄ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου 

αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 

για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του 

Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με 

ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος με i) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και ii) με το ποσό 

που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με 

την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές 

προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του 

λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται 

ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στη 

ΔΙΑΣ Α.Ε.  

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία 

κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται ως έσοδα 

του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. 

ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. 

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 5 του παρόντος άρθρου,  
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γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο 

κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 

Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 6 του 

παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

10. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών 

1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Απρίλιο 

εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 

2 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος 

(«Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις 

υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β΄ 2269), Α.1243/2020 (Β΄ 4914), Α.1253/2020 (Β΄ 5180), 

Α.1264/2020 (Β΄ 5345) και Α.1050/2021 (Β΄956) αποφάσεις του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 15.06.2021.  

2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid» 

μηνός Απριλίου σε σχέση με το μήνα Μάρτιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και 

η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με 

την απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής 

υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400 (Β΄ 1613).  

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 1056/2021 «Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), 

ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 

872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργού Οικονομικών» (Β’ 5423), κατωτ. αριθ. 1668. 

3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον 

μήνα Απρίλιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για 

τον μήνα Μάρτιο θα καθοριστεί με νέα απόφαση.  

 

Άρθρο 4 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PohQed08yL24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfPTVqOare6k4wWt6775ywEgHgQUJVaJG6ybMYDX2BEe
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1348. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1118 της 26/27.5.2021 «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) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),  

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 

4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, 

του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,  

γ) των άρθρων 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 41 και 45 του 

ν. 4174/2013 (Α’ 170),  

δ) του ν.4172/2013 (Α’ 167),  

ε) του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),  

στ) του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α’ 18),  

ζ) του ν. 27/1975 (Α’ 77),  

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 (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),  

θ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/4.8.2017 απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Διοικητή σε όργανα της Φορολογικής 

Διοίκησης» (Β’ 2743),  

ι) της υπό στοιχεία Α. 1017/22.01.2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων» 

(Β’ 63).  

2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 28.1.2013 απόφασης του 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), όπως συμπληρώθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της 

παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 

39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 

θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtToJWonuVhi3bdoTvQv7548LQiKLoBZvojku1NU56EGf
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4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 σύμφωνα με τις 

οποίες «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες 

και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, 

καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση 

σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (Α’ 249).  

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α’ 285).  

6. Τις διατάξεις των άρθρων 7 περί αποδεικτικής δύναμης στοιχείων ταυτότητας και 

8 περί υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45) (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).  

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 περί βεβαίωσης 

του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης των αντιγράφων.  

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 

18 του ν. 3522/2006 (Α’  276) περί βεβαίωσης, είσπραξης και επιστροφής εσόδων.  

9. Τις διατάξεις του ν. 3525/2007 (Α’ 16) περί πολιτιστικών χορηγιών, του ν. 

3785/2009 περί της κύρωσης της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 

«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου.  

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν.4647/2019 οι οποίες 

αφορούν στη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους δωρεών, χορηγιών, χρηματικών 

παροχών ή παροχών σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021».  

11. Τις διατάξεις της παραγράφου Β2 του άρθρου 43 και της παραγράφου Β2 του 

άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) περί φορολογικών κινήτρων αποκατάστασης 

κτιρίων στην περιοχή Γεράνι και Μεταξουργείο στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας.  

12. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) περί προϋποθέσεων 

δικαιολόγησης απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών.  

13. Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (Α’ 188) περί του τίτλου «Apostille (Convention 

de la Haye du 5 Octobre 1961)» «Επισημείωση (Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 

1961)».  

14. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α’ του ν. 4250/2014 (Α’ 74) περί της 

κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.  

15. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν.4764/2020, περί της δυνατότητας παράτασης 

υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των 

λογιστών φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των εντολέων 

πελατών τους.  

16. Την υπό στοιχεία Α. 1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, περί 

καθορισμού δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμής (Β’ 3119).  

17. Την υπό στοιχεία Α. 1090/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των 

προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013» (Β’ 1636).  

18. Την υπ’ αρ. 39937/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για 

τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» 

(angel investor) σε νεοφυή επιχείρηση ή νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) για την 
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εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως προστέθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146)» (Β’ 1415).  

19. Την υπό στοιχεία Α 1036/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 624).  

20. Την υπό στοιχεία Α 1217/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 4215).  

21. Την ανάγκη για ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των 

φορολογούμενων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του 

ν.4172/2013.  

22. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των 

υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται 

υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως 

την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις [μέχρι 27-08-2021, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 65 του άρθρου 72 ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 

ν. 4797/2021 (Α’ 66)]. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα 

υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ.  

Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από 

το φορολογικό έτος 2015 και έπειτα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι 

χειρόγραφες δηλώσεις υποβάλλονται είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με 

φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. 

Επίσης, είναι δυνατή η κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. 

στο διαδίκτυο (aade.gr/menoy/epikoinonia>ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ). Ως ημερομηνία 

υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του 

Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που 

αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογούμενου ή το 

αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αποτελεί αποδεικτικό 

υποβολής των δηλώσεων και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του 

αποδέκτη.  

2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους 

φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από 

εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό - λογιστή - λογιστικό γραφείο με τους προσωπικούς του 

κωδικούς πρόσβασης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 ν. 4764/2020, σε περίπτωση που λογιστής - 

φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει 

νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, 

όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι 
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προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του ιδίου και των 

εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της 

νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον 

μήνα του εξιτηρίου. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους 

οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα 

taxisnet κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο 

και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής 

εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού 

COVID-19, οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του 

εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 

των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.  

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται 

εντός των νέων προθεσμιών χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τους 

προβλεπόμενους τρόπους χωρίς την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 και 

υπολογισμού του τόκου του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ).  

Η εξουσιοδότηση προς τον φοροτεχνικό - λογιστή - λογιστικό γραφείο αφορά στη 

διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της 

διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών taxisnet. Στην περίπτωση 

αυτή, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της εξουσιοδότησης του φορολογούμενου 

(και της συζύγου του/ΜΣΣ εάν υποβάλλεται κοινή δήλωση) προς τον λογιστή, από 

οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθ. 11, παρ. 1 του ν. 2690/1999).  

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω 

αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον 

κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν 

συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με 

ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις 

αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της 

δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής 

υποβολής.  

4. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού 

έτους 2020 των συζύγων/ ΜΣΣ υποβάλλονται ως κοινές με βάση τα οριζόμενα στην 

περ.  α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013, δεν απαιτείται καμία 

επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή 

βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε 

σύζυγο. Στις πράξεις προσδιορισμού φόρου αναφέρονται τα εισοδήματα και των δύο 

συζύγων/ΜΣΣ και διαφοροποιείται μεταξύ τους ο Πίνακας Γ’ της πράξης, στον οποίο 

αναγράφονται τα ποσά του κάθε συζύγου/ΜΣΣ χωριστά.  

Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ΜΣΣ δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του 

άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον 

κάθε δικαιούχο χωριστά. Ο φόρος των συζύγων/ μερών συμφώνου συμβίωσης που 

προκύπτει από την κοινή τους δήλωση βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου, ακόμη 

και στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική Δ.Ο.Υ. λόγω του ότι ένας εκ 

των δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής 

φορολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου που 

εκδίδονται με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγράφουν και στους δύο 

συζύγους/Μ.Σ.Σ. τη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου συζύγου.  
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Οι σύζυγοι ωστόσο δύνανται να υποβάλουν χωριστή δήλωση, κατά τα οριζόμενα 

στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, εφόσον έχουν επιλέξει να 

υποβάλουν χωριστή δήλωση, ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην Α. 

1017/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 63), μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 

έτους υποβολής της δήλωσης, προθεσμία που ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 

παρατάθηκε μέχρι την 6η Μαΐου 2021 σύμφωνα με την παράγραφο 67 του άρθρου 72 

του ν.4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του ν.4797/2021 (Α’ 66).  

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται 

γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, 

εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο 

ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε 

δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο 

φορολογούμενος.  

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και 

Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τις παραπάνω μεταβολές.  

5. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που 

ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ. με δήλωση μεταβολής, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα 

εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με 

τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου 

συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου 

συμβίωσης.  

6. Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του παρόντος άρθρου έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για 

τους κατοίκους ημεδαπής. Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε 

την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του 2020, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2021 

(ΠΟΛ. 1201/ 2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, Β’ 4441).  

7. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι τη 

χρονολογία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους 

(περ. γ’, παρ. 5, άρθ. 67 του ΚΦΕ), σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., 

εμπρόθεσμα έως 31.12.2021. Η υποβολή της χειρόγραφης δήλωσης πραγματοποιείται 

είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον 

Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη 

επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση 

του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της 

Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος, με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ 1006/2013 

(Β’ 19), όπως τροποποιήθηκε με την Α 1002/2021 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 20) 

πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των 

νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, με την προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.  

8. Οι δηλώσεις των φορολογούμενων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 

5Β του ν.4172/2013 υποβάλλονται μέχρι την 27η Ιουλίου 2021, προκειμένου να 

τηρηθεί η υποχρέωση της καταβολής του φόρου που προκύπτει στην αλλοδαπή μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους.  
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9. Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική 

δήλωση για μια ή και για τις δύο περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 

4172/2013 και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για 

παράδειγμα εισοδήματα από ακίνητα, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου 

γονέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου. 

10. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα 

φορολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ΚΦΕ, 

η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

11. Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον 

σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη 

μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια δήλωση από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα 

από τη μη πτωχευτική περιουσία ηλεκτρονικά.  

12. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και εντός 

χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 

οφείλουν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της 

επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου από τις Δ.Ο.Υ. εντός της προβλεπόμενης από το 

άρθρο 20 παρ. 1 του ΚΦΔ, προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. 

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της 

προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του 

ΚΦΔ, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.  

13. Στις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 3, 7, 8, 10, 11 και 12 που οι δηλώσεις 

εκκαθαρίζονται και οι Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου εκδίδονται από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., αυτές κοινοποιούνται στους υποβάλλοντες την αντίστοιχη δήλωση από τη 

Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ (ν.4174/2013). Ο φορολογούμενος ή ο νόμιμος 

κληρονόμος ή ο ασκών τη γονική μέριμνα ή ο σύνδικος πτώχευσης λαμβάνει στην 

προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην 

αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει 

και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα, 

αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

14. Στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον 

αρχικό ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) σε 

κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 

4172/2013, ο φόρος (3%) που βαρύνει τον ανάδοχο εκπίπτει (συμψηφίζεται) από τον 

αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρίας ή κοινοπραξίας. Επειδή στην 

περίπτωση αυτή διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου (3%) από τον κύριο του έργου 

κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο (φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) και περαιτέρω υποβλήθηκε και το 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2020, ο αρχικός 

ανάδοχος υποβάλλει χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δήλωση χωρίς την έκπτωση 
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(συμψηφισμό) του παρακρατούμενου φόρου (3%) που διενεργήθηκε από τον κύριο του 

έργου (σχετ. ΠΟΛ. 1025/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 618).  

15. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν 

απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων 

Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Το έντυπο Ε16 δεν 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά.  

 

Άρθρο 2 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

και συνυποβαλλόμενων εντύπων 

Για το φορολογικό έτος 2020 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) (παράρτημα Α), καθώς και των 

συνυποβαλλόμενων εντύπων:  

α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Φ-01.002)-

(Ε2) (παράρτημα Β),  

β) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) 

(παράρτημα Γ) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη 

συνοδεύει και  

γ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) (παράρτημα Δ), έχουν, όπως τα 

υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα στα σχετικά παραρτήματά της και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  

 

Άρθρο 3 

Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού του Φόρου 

1. Ο τύπος της πράξης του Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού, κατά 

περίπτωση, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, με την 

οποία συνίσταται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του υπόχρεου και της 

συζύγου/ΜΣΣ., είναι αυτός που ορίστηκε στο Παράρτημα Ε’ «Πράξη 

Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνίσταται και 

βεβαιώνεται οφειλή» και στο Παράρτημα Στ’ «Πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού 

Προσδιορισμού Φόρου με την οποία συνίσταται και βεβαιώνεται απαίτηση», 

αντιστοίχως, της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 353) και ισχύει 

για το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα {όπως τροποποιήθηκε με την Α. 1201/2019 

απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 1861)}.  

Η πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση την αρχική ή τις 

εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

ή με βάση κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4174/2013.  

Η πράξη Διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση τις εκπρόθεσμες 

τροποποιητικές δηλώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του ν. 4174/2013.  

2. Εάν από την εκκαθάριση των δηλώσεων προκύπτει ποσό για καταβολή, τότε 

ενσωματώνεται στην Πράξη Προσδιορισμού του Φόρου η ειδοποίηση πληρωμής 
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ολικής εξόφλησης, η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο) και μήνυμα ότι η ενημέρωση για την 

ανάλυση των δόσεων (πλήθος δόσεων, ποσό κάθε δόσης, ημερομηνία πληρωμής κάθε 

δόσης) γίνεται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης.  

Η ειδοποίηση επιστροφής ενσωματώνεται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου εάν 

από την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης προκύπτει ποσό προς επιστροφή.  

3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής 

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγματοποιεί την εκκαθάριση των 

δηλώσεων Φ.Π. που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή 

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου κατά περίπτωση, με τις οποίες συνιστάται και 

βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του φορολογούμενου. Παράλληλα, κοινοποιεί τις 

πράξεις στους φορολογούμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγρ. 2 

του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα 

του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα 

του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει 

την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική 

ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να εκτελείται όλο το εικοσιτετράωρο 

και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπ. γ’ της περ. 3 

της υποπ. Ε2, της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) (όπως 

προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013, Α’ 287).  

4. Οι φορολογούμενοι δύνανται να εκτυπώνουν, από το taxisnet, την Πράξη 

Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 

πρόσβασης που διαθέτουν, στην οποία αναγράφεται ότι αποτελεί ακριβές αντίγραφο 

αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη 

σήμανση για την εγκυρότητα της Πράξης Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού 

Φόρου, μέσω του www.aade.gr.  

Την εκτύπωση των δύο (2) πράξεων προσδιορισμού φόρου δύνανται να την 

πραγματοποιούν και οι δύο σύζυγοι/τα δύο ΜΣΣ, στην περίπτωση κοινής δήλωσης 

έγγαμων/ΜΣΣ ο καθένας με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης. Στην περίπτωση 

που η σύζυγος/ΜΣΣ δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, οι πράξεις προσδιορισμού 

φόρου θα εκτυπώνονται με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου/του άλλου ΜΣΣ.  

Επίσης, μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλής για την τρέχουσα δόση κάθε 

μήνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμενες δόσεις 

και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις, από την Προσωποποιημένη 

Πληροφόρηση. Η εκτύπωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα, 

για την εξόφληση της οφειλής.  

Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου 

www.aade.gr. Η Δ/νση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), μετά την 

ανάρτηση των Πράξεων Προσδιορισμού Φόρου στο λογαριασμό των 

φορολογουμένων, αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

5. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων, 

αναγράφεται, διακριτά, το αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αμέσως προηγούμενης 

δήλωσης του ιδίου έτους, καθώς και το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης, χωρίς να 

γίνεται μνεία αν έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί τα ποσά της προηγούμενης δήλωσης 

που έχει εκκαθαριστεί.  

http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/
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6. Ανάλογα με το είδος, το έτος και το περιεχόμενο της δήλωσης, ή όταν η 

εκκαθάρισή της γίνεται σύμφωνα με στοιχεία που έχει η Α.Α.Δ.Ε. στη διάθεσή της 

(σχετ. η Ε. 2162/2020 εγκύκλιος), εμφανίζονται διάφορα μηνύματα, κατά περίπτωση, 

προς ενημέρωση των φορολογουμένων.  

7. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών και αρχικών 

δηλώσεων παρελθόντων ετών από τη Δ.Ο.Υ., δεν αναγράφονται στοιχεία που αφορούν 

δόσεις ή επιστροφή φόρου.  

 

Άρθρο 4 

Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου 

1. Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των 

αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι 

φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν ή να αποστείλουν 

με τους τρόπους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 τα δικαιολογητικά 

στη Δ.Ο.Υ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, οι 

δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου 

απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση 

του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου, τα οποία δεν καλύπτονται από 

ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε 

φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι πράξεις προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) (σχετ. η Ε.2162/2020 εγκύκλιος). 

Οι Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδονται 

και κοινοποιούνται στους φορολογούμενους με βάση τις διατάξεις της περιπτ. α’ της 

παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ από τη Δ.Ο.Υ εκκαθάρισης της δήλωσης. Ο 

φορολογούμενος λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με 

διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της 

Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη 

προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη 

δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Η μη ανταπόκριση από τους φορολογούμενους στην πρόσκληση της Α.Α.Δ.Ε. να 

προσκομίσουν στοιχεία επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση δ’ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.  

2. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών δηλώσεων, στις περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για ορισμένα εισοδήματα και φόρους, δύναται να 

μην εκκαθαρίζεται άμεσα η δήλωση και να ζητηθεί να προσκομιστούν δικαιολογητικά 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή να αποσταλούν με τους προβλεπόμενους τρόπους. Στις 

περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών που αφορούν μόνο σε 

κωδικούς της δήλωσης οι οποίοι κατά τον χρόνο υποβολής της δεν είναι 

προσυμπληρωμένοι, ούτε υπάρχει αναρτημένη πληροφορία για αυτούς. Σε κάθε 

περίπτωση μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον κριθεί απαραίτητο 

από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.  

Στη συνέχεια εκδίδονται οι Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, οι οποίες 

κοινοποιούνται στους φορολογούμενους με βάση τις διατάξεις της περιπτ. α’ της παρ. 2 

του άρθρου 5 του ΚΦΔ από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης. Ο φορολογούμενος 

λαμβάνει στην προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που 

τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη 

δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. 
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Επιπρόσθετα, αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον 

φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

3. Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων η αρχική 

δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου και ζητούνται δικαιολογητικά, 

προσκομίζονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους μόνο τα 

δικαιολογητικά που αφορούν σε κωδικούς της δήλωσης για τους οποίους δεν υπάρχει 

ηλεκτρονική πληροφόρηση. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα 

εφόσον και η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.  

4. Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 

μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, 

αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία 

νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος 

του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις 

αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το 

φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα 

υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Ειδικά 

οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, ενώ για το 

φορολογικό έτος 2017 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους 

προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ.  

5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω 

υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής 

αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, 

από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε 

περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο 

φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, 

θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που 

εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα 

και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων 

πραγματοποιείται χειρόγραφα ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους στη 

Δ.Ο.Υ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις 

που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.  

Όταν αποστέλλεται εκπρόθεσμα στην Α.Α.Δ.Ε. μηνιαίο ή ετήσιο αρχείο, σύμφωνα 

με την απόφαση Α.1099/2019 (Β’  949), την Α.1101/2019 (Β’  948) ή την απόφαση 

Α.1035/2021 (Β’ 797), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1052/2021 (Β’ 962), ή 

διορθώνεται αρχείο από οποιονδήποτε εργοδότη/φορέα, τότε ο εργοδότης/ φορέας 

ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά αρχείο 

και του χορηγεί έντυπη βεβαίωση προκειμένου ο φορολογούμενος να λάβει γνώση ότι 

έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

1 της απόφασης Α.1035/2021 (Β’ 797) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 

Α.1052/2021 (Β’ 962), 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 
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για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων 

στο άρθρο 6 της ως άνω απόφασης καθώς και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται 

στο άρθρο 6, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση. 

6. Οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράχθηκαν το έτος 2014 και μετά 

και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που 

χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο 

οποίο ανάγονται (όπως βεβαίωση από πιστοποιημένο λογιστή-φοροτεχνικό βάσει 

αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του ασφαλιστικού φορέα, κ.λπ. ή 

παλαιότερες βεβαιώσεις αποδοχών από τις οποίες προκύπτει το ύψος των αποδοχών 

που είχαν καταστεί ανείσπρακτες, δικαστική απόφαση, κ.α.), υπάγονται σε φόρο με 

βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται. Οι τροποποιητικές δηλώσεις, με τις οποίες 

δηλώνονται οι ως άνω αποδοχές, θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον υποβληθούν εντός 

του έτους χορήγησης της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών. Στην περίπτωση που οι εν 

λόγω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνονται σε ετήσια 

βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή δεν αναγράφονται σε αυτή 

διακεκριμένα κατ’ έτος ή δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος 

στο οποίο ανάγονται, οι αποδοχές αυτές φορολογούνται στο έτος καταβολής τους. Εάν 

δεν χορηγείται βεβαίωση αποδοχών και αποδεικνύεται με άλλο πρόσφορο μέσο η 

καταβολή των αποδοχών αλλά όχι το έτος ή τα έτη στα οποία αυτές ανάγονται, 

υποβάλλεται δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη, ακόμη 

και αν υποβληθεί έως το τέλος του έτους που έπεται της καταβολής τους.  

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις που υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις με 

ανείσπρακτες αποδοχές προηγούμενων χρόνων, δεν υπολογίζεται η προσαύξηση 

φόρου επί της διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού 

αποδείξεων, επειδή υπάρχει χρονική απόκλιση μεταξύ του χρόνου απόκτησης του 

εισοδήματος και είσπραξής του.  

Στις περιπτώσεις που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020 ανείσπρακτες 

αποδοχές, είτε εξ ολοκλήρου είτε μέρος αυτών, ο εργοδότης/φορέας τις έχει περιλάβει 

σε μηνιαίο ηλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ του έτους 2020 (στον κωδικό 6 «καταβληθείσες 

ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο 

έτος που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο έτος που αφορούν»), ενώ ο 

φόρος μισθωτών υπηρεσιών έχει αποδοθεί στην Α.Α.Δ.Ε. σε προγενέστερο 

φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και συνεπώς δεν περιλήφθηκε στο αντίστοιχο 

μηνιαίο αρχείο ΦΜΥ, τότε:  

α) αν η έντυπη βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται από τον εργοδότη/φορέα 

αναγράφει τις καταβληθείσες κατά το φορολογικό έτος 2020 αποδοχές διακεκριμένα 

κατ’ έτος που ανάγονται, ο εργοδότης έχει αναγράψει το έτος/τα έτη αναφοράς κατά 

την συμπλήρωση του κωδικού 6 της Α. 1099/2019, ή η διάκριση στα έτη μπορεί να 

αποδειχθεί από τον φορολογούμενο με κάποιο άλλο πρόσφορο μέσο, ο 

φορολογούμενος υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις στη Δ.Ο.Υ. για τα έτη που οι 

αποδοχές αυτές ανάγονται.  

β) αν η έντυπη βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται από τον εργοδότη/φορέα δεν 

αναγράφει τις καταβληθείσες κατά το φορολογικό έτος 2020 αποδοχές διακεκριμένα 

κατ’ έτος που ανάγονται και η διάκριση δεν μπορεί να αποδειχθεί από τον 

φορολογούμενο με κάποιο άλλο πρόσφορο μέσο, οι αποδοχές προσυμπληρώνονται 

στους κωδικούς 301-302 (μισθοί, ημερομίσθια) του φορολογικού έτους 2020, ο 

φορολογούμενος υποβάλλει για το φορολογικό έτος 2020 δήλωση με επιφύλαξη, αφού 

δεν έχει συμπεριληφθεί ο παρακρατούμενος φόρος και η δήλωση εκκαθαρίζεται από 
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τη Δ.Ο.Υ. Κατά την εκκαθάριση λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των κωδικών 301-302, 

αλλά και ο παρακρατηθείς φόρος που αναλογεί στο καταβληθέν μέρος των αποδοχών, 

με βάση την χορηγούμενη από τον εργοδότη και προσκομιζόμενη στη Δ.Ο.Υ. έντυπη 

βεβαίωση αποδοχών. 

Στις περιπτώσεις που καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020 ανείσπρακτες 

αποδοχές, ενώ ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών δεν είχε αποδοθεί στον μήνα και έτος 

αναφοράς, όπως έπρεπε, τότε ο εργοδότης αποδίδει το οφειλόμενο φόρο με υποβολή 

τροποποιητικής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ στον μήνα και έτος αναφοράς και ο 

φορολογούμενος, για την υποβολή της δήλωσής του, ακολουθεί την πιο πάνω 

διαδικασία, ανάλογα με το αν οι αποδοχές φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται 

ή στο έτος που ανάγονται.  

7. Τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης αναγράφονται στους κωδικούς που 

προβλέπονται σε κάθε κατηγορία εισοδημάτων (από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις, 

από επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία 

μεταβίβασης κεφαλαίου) στους Υποπίνακες 4Α, 4Β, 4Γ, 4Δ, 4Ε. Η αναγραφή γίνεται 

σε ευρώ και στις περιπτώσεις που τα εισοδήματα έχουν αποκτηθεί σε ξένο νόμισμα 

λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά 

την ημερομηνία καταβολής. Σε περίπτωση περιοδικών καταβολών, η μετατροπή 

γίνεται με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

Σε όποιους από τους κωδικούς εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης υφίσταται 

πίνακας, ο φορολογούμενος θα συμπληρώνει τον πίνακα αυτό ως εξής:  

1) θα επιλέγει τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες απέκτησε εισόδημα και  

2) θα αναγράφει το σχετικό ποσό που απέκτησε σε κάθε μία από αυτές.  

Για το εισόδημα όλων των κατηγοριών (από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις, από 

επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου), που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, από φορολογικό κάτοικο ημεδαπής 

και έχει καταβληθεί γι’ αυτό ή έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, εφόσον έχει δικαίωμα να φορολογήσει και η αλλοδαπή χώρα και η Ελλάδα, 

δηλαδή είτε προβλέπεται με βάση τις διμερείς συμβάσεις να φορολογήσουν και οι δύο 

χώρες, είτε δεν υπάρχει σύμβαση με τη χώρα προέλευσης του εισοδήματος, ο φόρος 

πιστώνεται μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα 

(άρθρο 9 ΚΦΕ).  

Όταν το εισόδημα αποκτάται από χώρες με τις οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ, για το οποίο 

εισόδημα έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης, και στη Σύμβαση 

περιλαμβάνονται διατάξεις για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας οι οποίες 

προβλέπουν την μέθοδο της πίστωσης, στην έννοια του φόρου εισοδήματος Ελλάδας 

έναντι του οποίου παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής με βάση τα οριζόμενα 

και στο άρθρο 9 του ν.4172/2013, περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013 κατά το ποσό 

που αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής (Ε. 2147/2019 εγκύκλιος).  

Για τις λοιπές περιπτώσεις που το εισόδημα αποκτάται από χώρες με τις οποίες δεν 

υφίσταται ΣΑΔΦ, στην έννοια του φόρου εισοδήματος Ελλάδας έναντι του οποίου 

παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής με βάση τα οριζόμενα και στο άρθρο 9 του 

ν.4172/2013, δεν θα περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 

του ν.3986/2011 και του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013 κατά το ποσό που αναλογεί στο 

εισόδημα αλλοδαπής.  
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Το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται 

στους κωδικούς 651- 652 αν πρόκειται για εισόδημα από μισθούς, συντάξεις κ.λπ. 

αλλοδαπής προέλευσης, τους κωδικούς 265-266 αν πρόκειται για εισόδημα 

αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, τους κωδικούς 469- 

470 για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, τους κωδικούς 653-

654 για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τους κωδικούς 683-684 για 

μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και επιλέγεται η κατηγορία, καθόσον προβλέπονται 

διαφορετικοί συντελεστές φορολόγησης για τη κάθε μία, τους κωδικούς 175-176 για 

εισόδημα από ακίνητη περιουσία και τέλος τους κωδικούς 867-868 για εισόδημα από 

υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε κάθε ένα από τους ως άνω κωδικούς θα 

επιλέγεται:  

-εάν το ποσό φόρου παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε σε χώρες με τις οποίες υφίσταται 

ΣΑΔΦ και στη ΣΑΔΦ προβλέπεται η μέθοδος της πίστωσης  

-λοιπές περιπτώσεις.  

Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους πιο πάνω κωδικούς, δύνανται 

να καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση δικαιολογητικών. Η καταβολή του ποσού 

του φόρου στην αλλοδαπή ή η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Φ.Δ. (άρθρο 16 του ν. 

4174/2013) και, όπως αυτά καθορίστηκαν στην ΠΟΛ. 1026/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 

(Β’ 170).  

Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του 

ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες πίστωσης του φόρου αλλοδαπής 

λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά 

την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική 

βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Σε περίπτωση όμως, 

περιοδικών καταβολών, η μετατροπή γίνεται με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως 

αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. πιστώνεται μόνο το ποσό του 

ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι ο πολιτειακός φόρος.  

8. Σύμφωνα με την παρ.  65 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, η οποία προστέθηκε με 

το άρθρο 31 του ν.4797/2021 (66 Α’), η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις που 

υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ 

(8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου και η καθεμία από τις επόμενες 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση 

υποβληθεί μέχρι την 28η Ιουλίου 2021 και o οφειλόμενος φόρος που προκύπτει 

καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, 

παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν 

οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) (παρ. 65 αρ. 72 ν.4172/2013).  

Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων 

που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά 

βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 

πραγματοποιείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 

καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η 
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και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) 

επόμενων μηνών.  

Ο φόρος του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, για το εισόδημα που προκύπτει στην 

αλλοδαπή, καταβάλλεται σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και δε συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις 

ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στις συγκεκριμένες 

διατάξεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική 

υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό.  

9. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλλονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 

του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που 

υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα και η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδίδεται 

το επόμενο έτος, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου. Οι Πράξεις 

Προσδιορισμού Φόρου, στις περιπτώσεις αυτές, εκδίδονται και κοινοποιούνται στους 

φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης με βάση τις διατάξεις της 

περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΚΦΔ. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στην 

προσωπική θυρίδα του στο taxisnet ειδοποίηση με διαδρομή (link) που τον οδηγεί στην 

αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., όπου έχει τη δυνατότητα να δει 

και να εκτυπώσει την εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου. Επιπρόσθετα 

αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

10. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και ο 

φορολογούμενος καλείται για έλεγχο δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ., τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης και λήψης του μηνύματος με το οποίο καλείται 

για έλεγχο δικαιολογητικών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η Δ.Ο.Υ. 

εκκαθαρίζει τις εν λόγω δηλώσεις, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της 

(άρθρο 32 παρ. 2 ΚΦΔ), αμελλητί και το αργότερο, εντός τριάντα (30) ημερών από την 

παρέλευση της ως άνω προθεσμίας. Εάν η εμπρόθεσμη δήλωση εκκαθαριστεί μετά την 

31η Αυγούστου 2021 ο φόρος δύναται να καταβληθεί εφάπαξ ή σε οκτώ ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις. Αν ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ εντός της προθεσμίας της πρώτης 

δόσης, παρέχεται η έκπτωση 3% του άρθρου 72 παρ. 65 ΚΦΕ.  

11. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ως αφετηρία υπολογισμού των 

τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που θα έπρεπε ο φόρος να είχε αρχικά 

καταβληθεί. Ειδικότερα, για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και οδηγούνται 

για έλεγχο στη ΔΟΥ δεν λαμβάνεται υπόψη, για τον υπολογισμό των τόκων, το χρονικό 

διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση αυτής 

από τη ΔΟΥ.  

12. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την πράξη προσδιορισμού 

φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ ανά σύζυγο (παρ. 1 του 

άρθρου 18 του ν.3522/2006 - Α’ 276).  

13. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την πράξη προσδιορισμού φόρου 

μικρότερο των πέντε (5) ευρώ ανά σύζυγο (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006).  

14. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

στα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο 

(μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία 
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μεταβίβασης κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 298 του ν.4738/2020 

με τις οποίες προστέθηκαν οι παράγραφοι 49 και 50 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013. 

Αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται σύμφωνα με τις περ. β’ και 

γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 ΚΦΕ, η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε 

εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα 

με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 ΚΦΕ. Κατόπιν τούτων, αν στο φορολογικό έτος 2020 

προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης, πρέπει για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 και 2019), είτε να 

μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με 

εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση (σχετ. η Ε 2204/2020 εγκύκλιος).  

15. Στο εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή των φυσικών προσώπων που έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α.1217/2020).  

 

Άρθρο 5 

Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

1. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του 

υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε 

απόκτηση ΑΜΚΑ. Υποχρεωτική είναι επίσης και η αναγραφή ΑΜΚΑ των 

εξαρτώμενων μελών, στον Πίνακα 8. Περαιτέρω, εξαιρούνται από την αναγραφή του 

ΑΜΚΑ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι φορολογούμενοι οι οποίοι για 

λόγους που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να 

γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους, ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους, 

καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου.  

2. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα 

από το αν φορολογούνται ή όχι, καθώς και ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής 

τους. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται 

και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.  

3. Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ, με την Α. 

1099/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, την Α. 1101/2019, την Α.1035/2021 (Β’ 797), 

όπως τροποποιήθηκε με την Α.1052/2021 (Β’ 962) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και 

την ΠΟΛ. 1033/2014 (Β’ 276), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1054/2015 

(Β’ 495), 1260/2015 (Β’ 2637), Α.1177/2019 (Β’ 1509) αποφάσεις, είτε 

προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές 

υπηρεσίες, συντάξεις κ.λπ.) και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους 

κωδικούς των πινάκων της δήλωσης, είτε οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω 

πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων, καθώς 

και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (πχ. δόσεις δανείων).  

4. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

(κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών 

των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι 

καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, 

σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει αιτιολογημένα διαφορετικά.  
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5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) 

εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός εάν 

πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι 

επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως 

πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) 

κατοίκους. Για τη διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του 

τέλους επιτηδεύματος ή την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία 

επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας. Στην περίπτωση που η 

δραστηριότητα δεν ασκείται ολόκληρο το φορολογικό έτος σε περιοχή που 

απαλλάσσεται, αλλά λόγω μεταφοράς έδρας ασκείται κάποιους μήνες και σε περιοχή 

που δεν υπάρχει η πληθυσμιακή εξαίρεση, το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται 

αναλογικά για τους μήνες λειτουργίας στη μη απαλλασσόμενη περιοχή.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4484/2017 (Α’ 110) τροποποιήθηκε η 

παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, ως προς την έννοια του 

υποκαταστήματος για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους 

επιτηδεύματος και δόθηκαν σχετικές οδηγίες με την ΠΟΛ. 1156/2017 εγκύκλιο. 

Συνεπώς, για τις εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες 

επιβολής του τέλους επιτηδεύματος και οι οποίες δηλώνονται στον κωδικό 008 του 

εντύπου Ε3, δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος.  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4577/2018 

(Α’ 199), που τροποποίησαν την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, εξαιρούνται 

από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, οι αγρότες - μέλη αγροτικών 

συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α’ 78), 

καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά 

βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν 

καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται 

ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.  

6. Για το φορολογικό έτος 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του 

τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν 

παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής 

τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που 

εκμεταλλεύονται, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων. Η 

εξαίρεση εφαρμόζεται για τους φορολογούμενους με τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται 

στην εγκύκλιο Ε.2140/2020 και στην Ε 2114/2021 εγκύκλιο.  

7. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 57 ν.4646/2019 (Α’ 201) 

απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι πλοιοκτήτες των υπό ελληνική σημαία 

αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και των ρυμουλκών των οποίων ο χρόνος 

δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα 

τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους (Σχετ. η Ε. 2115/2021 

Εγκύκλιος).  

Τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4646/2019 

(Α΄ 201) ήτοι είναι πλοιοκτήτες αποκλειστικά ρυμουλκών ή κατ΄ εντολή του 

πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, διαχειρίζονται το 

ρυμουλκό πλοίο και εισπράττουν ναύλους υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4174/2013 

και προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ., εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, ώστε η 
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Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη περί μη επιβολής τέλους 

επιτηδεύματος.  

Β. ΕΝΤΥΠΟ Ε2  

8. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα 

ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε2), ορίζονται τα κάτωθι:  

Για τη συμπλήρωση της στήλης 4, γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου 

ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων, που ισχύει για 

τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία, Μονοκατοικία, Επαγγελματική Στέγη, 

Οικόπεδο, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Σταθμός Αυτοκινήτων ΔΧ, Βιομηχανικό 

Κτίριο, Ξενοδοχείο, Νοσηλευτήριο, Εκπαιδευτήριο, Αθλητική Εγκατάσταση, Άλλο 

Κτίριο (Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσείο κ.λπ.), Αγροτεμάχιο, Άλλη Χρήση. 

Αντίστοιχη συμπλήρωση θα γίνεται και σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της 

δήλωσης.  

9. Οι στήλες 13, 14 και 15 συμπληρώνονται με το ακαθάριστο εισόδημα των 

ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο κατά κατηγορία, όπως εμφανίζεται στους τίτλους 

των στηλών. Στις στήλες αυτές συμπληρώνονται και τα ανείσπρακτα εισοδήματα από 

εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 άρθρου 39 του ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν 

στα φορολογικά έτη 2015-2019 στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το 

έτος 2020.  

10. Η στήλη 16 συμπληρώνεται με τα ποσά των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την 

εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή 

πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης 

μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης 

μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 39 του ΚΦΕ και έχουν προσκομιστεί στη Δ.Ο.Υ. ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση 

ασκηθείσας αγωγής στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την 

εκδίκαση αυτής, η αγωγή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται 

τα μισθώματα. Ειδικά, για την περίπτωση που ο μισθωτής/υπομισθωτής έχει 

πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο 

εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή/υπεκμισθωτή.  

11. Επιπλέον, για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης 

περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δε συνυπολογίζονται 

στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει 

κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής 

του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων 

[(άρθρο 72 παρ. 66 ν.4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν.4797/2021 

(Α’ 66)].  

Αντίγραφο του εξωδίκου πρέπει να προσκομιστεί με τους προβλεπόμενους τρόπους 

και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την υποβολή της δήλωσης. Εάν έχει κοινοποιηθεί 

εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή 

πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή 

επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, 
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προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε 

περίπτωση που προσκομιστούν τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα συγκεκριμένα 

εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα 

εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν.4172/2013. Στην περίπτωση που 

τα ως άνω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, 

ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή 

τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία 

υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.  

12. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της 

διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα 

μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί 

η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει 

συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα 

δεν έχουν εισπραχθεί. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνουν και 

τη μη εισπραχθείσα αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου. Τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ελέγχονται και 

καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.  

13. Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου.  

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, ανά κατηγορία χρήσης ακινήτου, και όταν 

εισπράττεται αποζημίωση για εξωσυμβατική χρήση του ακινήτου, σύμφωνα με το 

άρθρο 601 ΑΚ η οποία εμπίπτει στο εισόδημα από ακίνητα (ΠΟΛ. 1069/2015).  

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά 

ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση 

ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον 

κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα 

που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών 

πλατφορμών (Αirbnb, Βooking κ.λπ.) κατά το φορολογικό έτος 2020, σύμφωνα με το 

άρθρο 39Α του ν. 4172/2013.  

Στον κωδικό 62: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται» δηλώνεται το 

ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία 

στη συνέχεια υπεκμισθώνεται από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από 

την υπηρεσία στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.  

Στον κωδικό 63: «Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια 

μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας» δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που 

αποκτά ο εκμισθωτής από την εκμίσθωση κατοικίας η οποία υπεκμισθώνεται 

βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακής 

πλατφόρμας από τον μισθωτή. Το εν λόγω εισόδημα μεταφέρεται από την υπηρεσία 

στους κωδικούς 105-106 του εντύπου Ε1.  

14. Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται 

υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον 

υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το 

παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου 

ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κ.λπ.) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή 

ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι 

στάθμευσης κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή 
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πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη 

παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».  

15. Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων 

μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.  

Ως αύξων αριθμός του Πίνακα Ι «Εκμισθούμενα κ.τ.λ. Ακίνητα» των 

«Συμπληρωματικών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας» αναγράφεται ο αύξων αριθμός 

του Πίνακα της 1ης σελίδας. 

Στην Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων (έντυπο Ε2) δηλώνεται και η ακίνητη 

περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων από τον κατά περίπτωση υπόχρεο 

γονέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 11 

του ΚΦΕ. Τα ακίνητα αυτά συμπληρώνονται και στον Πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας 

του εντύπου, αναγράφοντας υποχρεωτικά και τον ΑΦΜ του τέκνου.  

Γ. ΕΝΤΥΠΟ Ε1  

Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 

προσώπων (έντυπο Ε1), ορίζονται τα κάτωθι:  

16. Τα στοιχεία του φορολογούμενου απαιτείται να είναι επικαιροποιημένα, καθόσον 

χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία επικοινωνίας από τη Φορολογική Διοίκηση. Κατά 

την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, στην επιβεβαίωση στοιχείων, υποχρεωτικά 

καταχωρείται και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που χρησιμοποιείται. Στις κοινές 

δηλώσεις έγγαμων, υποχρεωτικά δηλώνουν διεύθυνση e-mail και οι δύο σύζυγοι/τα 

ΜΣΣ, έστω και την ίδια. Στις χωριστές δηλώσεις έγγαμων, κατά την επιβεβαίωση των 

στοιχείων τους στην Α.Α.Δ.Ε., εμφανίζονται αποκλειστικά τα ατομικά τους στοιχεία. 

Επισημαίνεται η ανάγκη να συμπληρώνεται ορθά η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

του φορολογούμενου, καθώς αυτή χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 5 ΚΦΔ. Η κοινοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη 

συγκεκριμένη διεύθυνση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί νόμιμα με αποτέλεσμα να 

επιφέρει όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο για τον φορολογούμενο.  

17. Ειδικά, ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και τη 

χώρα φορολογικής κατοικίας του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα στοιχεία 

Μητρώου/φυσικού προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, συμπληρώνει 

υποχρεωτικά τον αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης στην αλλοδαπή (ΑΦΤ). Αριθμός 

φορολογικής ταυτοποίησης μπορεί να είναι ο αντίστοιχος ΑΦΜ στην αλλοδαπή χώρα, 

ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ο αριθμός ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

χρησιμοποιούν οι αλλοδαπές φορολογικές αρχές. Συμπληρώνει, επίσης, την πλήρη 

διεύθυνση κατοικίας του στην αλλοδαπή με λατινικούς χαρακτήρες στα αντίστοιχα 

πεδία. Εάν ως Α.Φ.Τ. χρησιμοποιείται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός κοινωνικής 

ασφάλισης ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα και 

σε αυτόν περιέχονται και γράμματα τότε συμπληρώνεται ο συγκεκριμένος αριθμός. Σε 

περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης 

Α.Φ.Τ. ή αριθμού κοινωνικής ασφάλισης το πεδίο καταχώρισης παραμένει κενό. Στην 

περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν συμφωνεί με τη χώρα φορολογικής κατοικίας 

που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση στοιχείων ή το πεδίο της χώρας φορολογικής 

κατοικίας είναι κενό, θα πρέπει να τροποποιήσει/συμπληρώσει το σχετικό πεδίο.  

Οι παραπάνω φορολογούμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση, εφόσον κληθούν, 

να προσκομίσουν το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence certificate) 
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στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να αποδείξουν τη χώρα της φορολογικής τους 

κατοικίας.  

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται μεταβολής της φορολογικής τους κατοικίας 

για το έτος 2020, ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ. 1201/2017 

απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ενώ για προγενέστερα του 2020 έτη, ακολουθούν τη 

διαδικασία της ΠΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου, αλλά με τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στην ΠΟΛ.1201/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ)  

18. Στον Πίνακα αυτόν, μεταξύ άλλων πεδίων που υπάρχουν για την συμπλήρωση 

των στοιχείων των φορολογούμενων, υπάρχει και πεδίο για τον έγγαμο φορολογούμενο 

που έχει επιλέξει να υποβάλλει χωριστή δήλωση από τον άλλο σύζυγο, στο οποίο 

προσυμπληρώνεται ο ΑΦΜ του ετέρου συζύγου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)  

19. α. Οι κωδ. 327-328 συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν 

δήλωση με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά, 

προκειμένου να υπολογιστεί η προκαταβολή μειωμένη κατά 50%. Η προκαταβολή 

περιορίζεται στο μισό σε όσους αναγράφουν για πρώτη φορά εισοδήματα, ημεδαπής ή 

αλλοδαπής προέλευσης από επιχειρηματική δραστηριότητα, στους υποπίνακες Γ1 και 

Γ2 του έντυπου Ε1. Πιο συγκεκριμένα, θα περιορίζεται στο μισό, σε όσους δηλώσουν 

για πρώτη φορά εισόδημα αγροτικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας υπόχρεων σε 

υποβολή εντύπου Ε3 (φυσικά πρόσωπα με έναρξη στο Μητρώο), εισόδημα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας μη υπόχρεων σε υποβολή εντύπου Ε3 (φυσικά 

πρόσωπα χωρίς έναρξη στο Μητρώο, μη επιτηδευματίες, όπως δημόσιοι υπάλληλοι 

αυτοεκδότες βιβλίων ή εισηγητές σεμιναρίων, καθώς επίσης και εισόδημα της παρ. 3 

του άρθρου 21 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει μεμονωμένη 

πράξη με σκοπό την επίτευξη κέρδους ή συστηματική διενέργεια πράξεων, 3 ομοειδείς 

κ.λπ.). Ομοίως, η προκαταβολή θα περιορίζεται στο μισό και όταν προκύπτει για πρώτη 

φορά προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, η οποία φορολογείται ως εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

β. Οι κωδ. 319-320 συμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, στην περίπτωση 

που ο/η φορολογούμενος/η είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.  

γ. Οι κωδικοί 015-016 συμπληρώνονται από φορολογούμενους, ανεξαρτήτως 

φορολογικής κατοικίας, που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του 

ΚΦΕ και μόνο εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

i) πρόκειται για αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, πρόσωπο που 

εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού 

κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων, ο οποίος είναι πολίτης του εν λόγω 

κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου. Απαιτείται να προσκομίζεται, 

εφόσον ζητηθεί από την Α.Α.Δ.Ε., κατά περίπτωση, δικαιολογητικό που αποδεικνύει 

την υπηκοότητα του προσώπου αυτού και το διπλωματικό του διαβατήριο ή βεβαίωση 

από την πρεσβεία/προξενείο που εργάζεται.  

ii) πρόκειται για πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία 

εφαρμόζει η Ελλάδα. Απαιτείται να προσκομίζεται, εφόσον ζητηθεί από την Α.Α.Δ.Ε., 

κατά περίπτωση, δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή, όπως είναι η 
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βεβαίωση του θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Διεθνούς Οργανισμού 

στον οποίο εργάζεται.  

δ. Οι κωδικοί 023-024 από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, συμπληρώνονται 

από τους φορολογούμενους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης 

δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της 

παραγράφου 6 του άρθρου 15 ν.4172/2013.  

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην εν λόγω εξαίρεση είναι τα ακόλουθα:  

(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας 

τους ήτοι όσοι γεννήθηκαν έως και την 31-12-1950.  

(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.  

(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.  

(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης 

στην Ελλάδα. 

(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, 

καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.  

(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (για 

το φορολογικό έτος 2020 όσοι γεννήθηκαν από την 1-1-2002 και έπειτα).  

(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.  

(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 

κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί 

τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το 

π.δ. 664/1977.  

(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος, του άρθρου 29 του ν.4659/2020 [(πρώην Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)].  

(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας 

(πέραν των έξι (6) μηνών).  

(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.  

(xii) Οι φυλακισμένοι.  

ε. Ο κωδ. 329 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από 

κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μεσεγγυούχο, προσωρινό διαχειριστή, σύνδικο 

πτώχευσης, ή δικαστικό εκκαθαριστή. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αυτοπροσώπως ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους.  

Σε περίπτωση διορισμού δικαστικού εκκαθαριστή κληρονομιάς, ο δικαστικός 

εκκαθαριστής έχει υποχρέωση να υποβάλει και τις σχετικές δηλώσεις φόρου 

εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία θανάτου 

(στον ΑΦΜ του αποβιώσαντος). Για τα εισοδήματα της κληρονομιάς που αποκτώνται 

μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου, ο δικαστικός εκκαθαριστής υποβάλει 

χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτοπροσώπως ή με αποστολή με τους 

προβλεπόμενους τρόπους, τη δήλωση στον ΑΦΜ του κληρονόμου, ενώ παραμένει η 

υποχρέωση του κληρονόμου να υποβάλλει (με ηλεκτρονική υποβολή) δήλωση για τα 

μη κληρονομιαία εισοδήματά του.  
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στ. Ο κωδ. 331 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από 

κληρονόμο του φορολογούμενου που απεβίωσε.  

Ο εξ απογραφής κληρονόμος δηλώνει τα εισοδήματα που προέρχονται από την 

κληρονομιαία περιουσία, η οποία έγινε αποδεκτή με το ευεργέτημα της απογραφής, 

από κοινού με τα εισοδήματα που προέρχονται από την ατομική του περιουσία (σε μια 

ενιαία δήλωση), αδιαφόρως εάν η κληρονομιά αποτελεί χωριστή ομάδα με πιθανότητα 

μερικής ή ολικής διάθεσης αυτής προς ικανοποίηση των κληρονομικών πιστωτών 

(Γνωμ. 474/1998 Ν.Σ.Κ).  

ζ. Οι κωδ. 017-018 συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν 

δήλωση και έχουν κάνει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1.1.2018 και μετά, 

καθόσον για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους, εφαρμόζεται ο 

φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παρ. 1 του άρθρου 

15 μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο 

ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και 

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.  

η. Οι κωδ. 021-022 συμπληρώνονται όταν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα 

και ο φορολογούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) προκειμένου να 

υπολογιστεί η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ΚΦΕ, για το μέρος 

του εισοδήματος που προέρχεται από την αγροτική δραστηριότητα.  

θ. Στους κωδ. 037-038 καταχωρείται η ένδειξη ότι ο ασκών αγροτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3874/2010, Α’ 151, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016, Α’ 94).  

ι. Οι κωδικοί 385-386 συμπληρώνονται προκειμένου να γίνει υπαγωγή στις 

εξαιρέσεις του άρθρου 20 του ΚΦΕ, σχετικά με τις μειώσεις φόρου των φορολογικών 

κατοίκων αλλοδαπής. Σε αυτούς τους κωδικούς καταχωρείται η ένδειξη όταν ο 

φορολογούμενος είναι κάτοικος χώρας - μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ και  

α) απέκτησε στην Ελλάδα τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός το υ ή  

β) το φορολογητέο εισόδημά του είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούταν την μείωση 

του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας του.  

ια. Οι κωδικοί 029-030 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στην περίπτωση 

που αποκτά εισοδήματα ή/και έχει περιουσία ή/και τηρεί χρηματοοικονομικό 

λογαριασμό στην αλλοδαπή και επιλέγεται ή συμπληρώνεται η χώρα, καθώς και μία 

από τις κάτωθι κατηγορίες:  

1. εισόδημα στην αλλοδαπή  

2. περιουσία στην αλλοδαπή  

Ως περιουσία νοείται και επιλέγεται διακριτά:  

α) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία  

β)χρηματοοικονομικός λογαριασμός στην αλλοδαπή (πχ. τραπεζικές καταθέσεις, 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις)  

γ) χρηματοοικονομικά προϊόντα αλλοδαπού εκδότη που έχουν επενδυθεί μέσω 

ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (στην προκειμένη περίπτωση αναγράφεται ο 

ΑΦΜ του ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος/θεματοφύλακα)  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4428/2013 (Ενότητα Γ’ του Τμήματος VIII του 

Παραρτήματος Ι του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016), ως χρηματοοικονομικός 

λογαριασμός της πιο πάνω περίπτωσης 2β) νοείται κάθε λογαριασμός που τηρείται σε 

Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Στον όρο περιλαμβάνονται οι Καταθετικοί Λογαριασμοί, 

οι Λογαριασμοί Θεματοφυλακής και: α) σε περίπτωση Επενδυτικής Οντότητας, κάθε 

συμμετοχικό ή συνδεόμενο με οφειλή δικαίωμα επί του Χρηματοπιστωτικού 

Ιδρύματος,  

β) κάθε συμμετοχικό ή συνδεόμενο με οφειλή δικαίωμα επί του Χρηματοπιστωτικού 

Ιδρύματος και  

γ) κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με Αξία Εξαγοράς ή Συμβόλαιο Προσόδων που 

προσφέρεται από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή τηρείται σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, 

πλην των μη συνδεόμενων με επενδύσεις και μη μεταβιβάσιμων συμβολαίων 

προσόδων άμεσης καταβολής που προσφέρονται σε φυσικά πρόσωπα και καλύπτουν 

παροχές σύνταξης ή αναπηρίας.  

ιβ. Οι κωδικοί (905) - (906) συμπληρώνονται από άτομα που παρουσιάζουν 

αναπηρίες κάθε μορφής, από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, προκειμένου να μην 

επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης.  

ιγ. Οι κωδ. 011-012 συμπληρώνονται από όσους ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 5 

του άρθρου 8 του ν. 3023/2002 (Α’ 146) και αφορά τους βουλευτές και ευρωβουλευτές 

των οποίων τα ποσά της αποζημίωσης και των συντάξεων που διαθέτουν στα κόμματα 

ή σε συνασπισμούς κομμάτων δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του 

ανώτατου ορίου ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού.  

ιδ. Οι κωδ. 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε 

υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8. Τα στοιχεία που 

συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου, τα τ.μ. του ακινήτου και οι μήνες 

φιλοξενίας. Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται από τους έγγαμους 

φορολογούμενους που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής 

δήλωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον έτερο σύζυγο με τον οποίο συνοικούν και ο 

οποίος δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία ή στη δωρεάν 

παραχωρημένη ή δεν συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία.  

ιε. Οι κωδικοί 039-040 είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους 

φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, 

σχετικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή 

φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για 

φορολογούμενους που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις και πραγματοποίησαν 

επενδύσεις, από την 12/12/2019 και μετά, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την 

ένταξή τους στο άρθρο 5Α και προκειμένου για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς 

που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του 

φορολογουμένου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4172/2013, η 

Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη της εισαγωγή συναλλάγματος που 

δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν απαιτείται η 

δικαιολόγηση της απόκτησής του στην αλλοδαπή, κατά τα οριζόμενα στη 

υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. Α. 

1036/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ). Η πράξη 

προσδιορισμού φόρου του άρθρου 5Α εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού 

και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.  
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ιστ. Προστίθενται νέοι κωδικοί 041- 042, οι οποίοι είναι προσυμπληρωμένοι και 

αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του 

ν. 4172/2013 αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει 

στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και 

μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις 

αποδεικνύεται με την εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της 

Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών 

Κατοίκων Ημεδαπής.  

Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, 

φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του 

εισοδήματός τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ακόμη κι αν αυτό φορολογείται 

σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. με χαμηλότερο συντελεστή ή απαλλάσσεται 

του φόρου, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των 

ΣΑΔΦΕ ή άλλων διεθνών συνθηκών.  

Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα 

εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από 

τον φόρο της περίπτωσης αυτής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, 

μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον είτε 

προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε δεν 

υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος. Τυχόν υπερβάλλον ποσό 

φόρου δεν επιστρέφεται.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)  

20. Για τους κωδικούς 005-006 και όσον αφορά την συμπλήρωσή τους προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πρόσθετη μείωση φόρου διακοσίων (200) ευρώ, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 17 του ν. 4172/2013, για 

τα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, ορίζονται τα εξής:  

α. Στις κοινές δηλώσεις έγγαμων ή Μ.Σ.Σ. που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα 

με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία, συμπληρώνονται οι κωδικοί 

005-006 από τον υπόχρεο κι αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να πιστωθεί το ποσό των 

διακοσίων (200) ευρώ, αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο 

του άλλου συζύγου, εκτός κι αν την μείωση την έχει ήδη λάβει το εξαρτώμενο τέκνο. 

Στις περιπτώσεις που διενεργείται εκ των υστέρων διασταύρωση και διαπιστώνεται 

από τον έλεγχο ότι η αναπηρία δηλώθηκε και η μείωση λήφθηκε και από το γονέα και 

από το εξαρτώμενο τέκνο, η μείωση φόρου δε χορηγείται στον γονέα και εκδίδεται νέα 

πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 32 ν. 4174/2013.  

β. Στις περιπτώσεις που έγγαμοι φορολογούμενοι ή Μ.Σ.Σ. έχουν επιλέξει να 

υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία 

τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) η μείωση πραγματοποιείται άπαξ, σε κάθε 

περίπτωση μόνο σε έναν σύζυγο/Μ.Σ.Σ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης 

φόρου στον άλλο σύζυγο/Μ.Σ.Σ. Στις περιπτώσεις που διενεργείται εκ των υστέρων 

διασταύρωση και διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι το τέκνο με αναπηρία δηλώθηκε 

και από τους δύο συζύγους/Μ.Σ.Σ, η μείωση φόρου γίνεται στον σύζυγο/ΜΣΣ με τον 

μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος. Η μείωση δεν χορηγείται στον γονέα εάν έχει ήδη 

χορηγηθεί στο εξαρτώμενο τέκνο και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού 

του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 32 ν. 4174/2013.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ)  

21. Υποπίνακας 4Α (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις)  

α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307- 308 σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-

020 του Πίνακα 2, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν 

τις υπηρεσίες, ενώ αν πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο που δεν διαθέτει ΑΦΜ στην 

Ελλάδα, ο φορολογούμενος καλείται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών.  

β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-

344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. 

εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων 

αποδοχών. Η Φορολογική Διοίκηση πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με 

βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και κατά περίπτωση καλεί τους 

φορολογούμενους για έλεγχο δικαιολογητικών. Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνεται 

το εισόδημα που προκύπτει από τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όταν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 13 ν.4172/2013 (όπως αυτή ισχύει 

από το φορολογικό έτος 2020 και μετά), δηλαδή όταν οι μετοχές που αποκτώνται κατά 

την άσκηση των δικαιωμάτων μεταβιβάζονται πριν από τη συμπλήρωση είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών από την χορήγηση των δικαιωμάτων.  

γ. Η διενεργούμενη παρακράτηση με συντελεστή 5% επί του καθαρού ποσού των 

αμοιβών 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 (Α’ 91) δεν 

εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση για τις αμοιβές αυτές. Οι εν λόγω αμοιβές και οι 

παρακρατηθέντες φόροι δηλώνονται, όπως και οι αντίστοιχες αμοιβές και 

παρακρατηθέντες φόροι από μισθούς.  

δ. Οι κωδικοί 325-326 προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει των 

ηλεκτρονικών αρχείων που έχει στη διάθεσή της (Α. 1099/2019 απόφαση) και αφορούν 

στις κάτωθι περιπτώσεις:  

i) Αμοιβές μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών για παροχή υπηρεσίας που σύμφωνα με 

την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 αποτελούν εισόδημα από 

μισθωτή εργασία, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων που τους 

διενεργήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή κατά το φορολογικό έτος 2020.  

ii) Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων I.K.E. που αποτελούν εισόδημα από μισθωτή 

εργασία.  

iii) Αμοιβές διαχειριστών και εταίρων Ε.Π.Ε. μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών 

κρατήσεων που τους διενεργήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή.  

iv) Αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων προσωπικών εταιρειών για τις υπηρεσίες που 

παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας (ΔΕΑΦΑ 

1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο) και οι οποίες αποτελούν εισόδημα από μισθωτή 

εργασία. Οι αμοιβές μελών και διαχειριστών O.E. και Ε.Ε. αναγράφονται μετά την 

αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων.  

Στους κωδικούς αυτούς δεν αναγράφονται οι τυχόν αμοιβές των πιο πάνω προσώπων 

που προέρχονται από διανομή κερδών, διότι αποτελούν μέρισμα.  

ε. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν σε 

ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή 
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συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας 

εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες 

μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Συμπληρώνονται ομοίως οι 

εισφορές ΝΑΤ, όπως και τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς 

υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), κατά το μέρος που αφορούν τη 

μισθωτή τους εργασία (ΠΟΛ.1227/2018 εγκύκλιος).  

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που λαμβάνεται αμοιβή διαχείρισης από εταίρους 

πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που είναι και διαχειριστές, καθώς και από διαχειριστές και 

εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ, και δεδομένου ότι με τον ν. 4670/2020 (άρθρο 35) από 

την 1.1.2020 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των 

διαχειριστών των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) καθώς και του 

μοναδικού εταίρου μονοπρόσωπης ΙΚΕ. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω πρόσωπα 

κατατάσσονται πλέον με ελεύθερη επιλογή τους υποχρεωτικά σε μία από τις έξι 

ορισμένες ασφαλιστικές κατηγορίες, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ του μέρους των 

ασφαλιστικών εισφορών που αφορά στη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας 

ή στην αμοιβή που λαμβάνουν ως διαχειριστές η οποία θεωρείται εισόδημα από 

μισθωτή εργασία. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μερίζονται από τον ίδιο 

τον φορολογούμενο αναλογικά και στις δύο κατηγορίες του εισοδήματός του (μέρισμα 

και μισθωτή εργασία) και στους κωδικούς 351 - 352 συμπληρώνεται μόνο το μέρος 

των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογεί στο εισόδημα από μισθωτή εργασία 

(αμοιβή διαχείρισης) (ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος). Στην περίπτωση που δε διανέμεται 

μέρισμα από την ΙΚΕ και λαμβάνεται μόνο αμοιβή διαχείρισης εντός του φορολογικού 

έτους, εκπίπτει όλο το ποσό των εισφορών από την αμοιβή διοίκησης. Στους ίδιους 

κωδικούς αναγράφονται ομοίως και οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από 

διαχειριστές μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που δεν έχουν εταιρική ιδιότητα.  

Κανένα άλλο ποσό καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών δεν αναγράφεται στους 

κωδικούς αυτούς. Οι εισφορές αυτές, οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα από 

μισθωτή υπηρεσία, αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών 

δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση, 

κατόπιν προσκλήσεώς τους.  

στ. Οι κωδικοί 311 - 312 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και το εισόδημα 

της περίπτωσης αυτής προσδιορίζεται με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις 

(οικοδομικών ενσήμων, αυτασφάλισης, κ.λπ.) του ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ - 

πρώην Ι.Κ.Α.). Επιπλέον αναγράφονται και τα ποσά που καταβάλλει ο ασφαλιστικός 

φορέας στους δικαιούχους ως δωρόσημα, εκτός κι αν έχει ήδη περιληφθεί το ποσό αυτό 

στους κωδικούς 301 - 302.  

ζ. Οι κωδικοί 389-390 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο που αποκτά μισθό 

ή σύνταξη κ.λπ. αλλοδαπής προέλευσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα 

φορολόγησης.  

η. Οι κωδικοί 393-394 προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει των 

ηλεκτρονικών αρχείων που έχει στη διάθεσή της (Α. 1099/2019 απόφαση) και αφορούν 

αποδοχές που καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες για μισθωτές υπηρεσίες που 

παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας και οι οποίες δεν 

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην Ελλάδα. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται 

προκειμένου να συμψηφιστούν ποσά φόρου που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν 

στην Ελλάδα.  
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θ. Οι κωδικοί 395-396 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν 

ασφάλισμα που καταβάλλεται σε αυτόν από αλλοδαπούς φορείς, χωρίς μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού 

συμβολαίου που ο εργοδότης του είχε συνάψει με αυτούς τους φορείς. Το ασφάλισμα 

αυτό, για το οποίο δεν διενεργήθηκε η παρακράτηση της περ. ε’ παρ. 1 άρθρου 64 του 

ν.4172/2013 από τους εν λόγω φορείς, φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου ανάλογα με τον τρόπο καταβολής 

(περιοδικά, εφάπαξ, πρόωρη εξαγορά) και οι φορολογούμενοι καλούνται στη Δ.Ο.Υ. 

για έλεγχο δικαιολογητικών.  

ι. Στους νέους κωδικούς 359- 360 προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, 

σύμφωνα με την Α. 1099/2019 απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α. 1261/20 

απόφαση, τα συνολικά εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης που αποκτούν οι 

αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα 

τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι 

εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες (παρ. 2.α του 

άρθρου 15 του ΚΦΕ, σχετ. Ε.2026/2020 και Ε.2169/2020 εγκύκλιοι). Ο φόρος που 

παρακρατήθηκε στην Ελλάδα για το εισόδημα της περίπτωσης αυτής αναγράφεται 

στους κωδικούς 315 - 316 προκειμένου να πιστωθεί έναντι αυτού που αναλογεί. 

ια. Στους νέους κωδικούς 397 - 398 συμπληρώνονται τα συνολικά εισοδήματα που 

αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από αλλοδαπές αθλητικές 

ανώνυμες εταιρείες, από αλλοδαπά τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή από αλλοδαπά 

αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών 

Ομαδικών Αθλημάτων από τις αλλοδαπές Ομοσπονδίες. ιβ. Οι κωδικοί 651-652 

συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή/ 

και παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής 

προέλευσης στο οποίο η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης.  

Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται και ο φόρος που παρακρατήθηκε ή 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές 

και οι προπονητές, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων 

αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία αλλοδαπής και για το εισόδημα των 

εκπαιδευτών των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες αλλοδαπής 

και θα επιλέγεται εάν το ποσό φόρου παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε σε χώρες με τις 

οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ και στη ΣΑΔΦ προβλέπεται η μέθοδος της πίστωσης ή λοιπές 

περιπτώσεις.  

Τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή ή έχει καταβληθεί από τον 

φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εν λόγω εισοδήματα, εκπίπτει από τον φόρο της 

παρούσας περίπτωσης με βάση τις κείμενες διατάξεις του ΚΦΕ, ήτοι μέχρι τον φόρο 

που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν 

επιστρέφεται.  

Δεν συμπληρώνεται στους κωδικούς αυτούς τυχόν ποσό φόρου που καταβλήθηκε 

στην αλλοδαπή, για εισόδημα από μισθούς-συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης όπου η 

Ελλάδα, βάσει ΣΑΔΦ, έχει αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης.  

22. Υποπίνακας 4Β (εισόδημα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος Ε.Ν.)  

Το εισόδημα που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετούν 

σε πλοία του εμπορικού ναυτικού φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και 

10%, αντίστοιχα, και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα 

εισοδήματα αυτά. Στους κωδικούς 257-258, 259-260 του Υποπίνακα 4Β που αφορούν 
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τις αμοιβές αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, 

αναγράφεται μόνο ο φόρος που παρακρατήθηκε με βάση τις βεβαιώσεις αποδοχών. 

Στους κωδικούς 263-264 αναγράφεται το καθαρό ποσό αποδοχών αλλοδαπής 

προέλευσης (σε ευρώ), ενώ στους κωδικούς 267-268 το καθαρό ποσό αποδοχών 

αλλοδαπής προέλευσης κατώτερου πληρώματος που την ίδια χρήση έχει και την 

ιδιότητα αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.  

23. Υποπίνακας 4Γ1 (εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα)  

Το εισόδημα που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 

φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.  

Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται 

με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης 

βιβλίων. Οι μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων που έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές 

πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που 

αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο 

πρόσφορο μέσο.  

Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, για 

το φορολογικό έτος 2020, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.  

Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (λογιστικός 

προσδιορισμός) φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 

του άρθρου 15 (κλίμακα μισθωτών), χωρίς δηλαδή τα εισοδήματα αυτά να αθροίζονται 

με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και 

συντάξεις (παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4172/2013). 

Ο χαρακτηρισμός του κατ’ επάγγελμα αγρότη προκύπτει από επίσημη ταυτοποίηση 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3874/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν.4389/2016). Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, 

όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται οι μειώσεις του φόρου 

του άρθρου 16, εφόσον τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού 

εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Στο συνολικό εισόδημα 

του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ 

(πρώην ΟΓΑ), οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων 

υπαγομένων στην ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια 

και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς 

και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται 

περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ).  

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/ 2013 και για το φορολογικό 

έτος 2020 τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης δραστηριότητας από 1η 

Ιανουαρίου 2018 και μετά, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς 

τους, έχουν τη μείωση του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου του άρθρου 

15 κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εφόσον αθροιστικά τα ακαθάριστα έσοδα από 

επιχειρηματική και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις δέκα 

χιλιάδες (10.000) ευρώ.  

Επιπλέον, η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/ 2013 έχει εφαρμογή για όποιον 

ασκεί ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει 

απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων με βάση τα Ε.Λ.Π. και την ένταξή του στα 

καθεστώτα του ΦΠΑ. Η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται για το πρώτο έτος που δηλώνεται 

εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω Ε3 και για τα δύο (2) 
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επόμενα έτη για τα οποία δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 

(ΠΟΛ. 1205/2018 εγκύκλιος).  

Το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα λογίζεται ανεξάρτητα από 

τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των ιδίων παραγόμενων 

αγροτικών προϊόντων (Δ12 Α 1109216 ΕΞ2014/24.7.2014 έγγραφο) και κατ’ 

εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151) [(όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 116 του ν. 4316/2014, Α’ 270) ο ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει 

και για λόγους φορολόγησης του κέρδους από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας έως 100 KW (ΠΟΛ. 1116/2015 εγκύκλιος)].  

Από 1.1.2017 η δραστηριότητα της οικοτεχνίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 

3874/2010 (άρθρο 2 περ. δ’) και του ν. 4235/2014 (άρθρο 56 παρ. 2α), περιλαμβάνεται 

για φορολογικούς σκοπούς στην έννοια της αγροτικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  

Όλες οι κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κατά το 

μέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική 

αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο 

στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 (ΠΟΛ. 1116/2015 εγκύκλιος). Ειδικά οι 

αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, δεν 

λαμβάνονται υπόψη ούτε κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, 

οπότε συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 657-658 (άρθρο 146 

του ν.4764/2020).  

Οι αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν στα φορολογικά έτη 2019 και προηγούμενα 

φορολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο έτος που ανάγονται (ΠΟΛ. 1116/2015 

εγκύκλιος). Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές 

επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης 

για το εισόδημα αυτό. Από το φορολογικό έτος 2018 και μετά οι τροποποιητικές 

δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώ για τα προηγούμενα έτη υποβάλλονται 

χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., με τους προβλεπόμενους τρόπους, μέχρι το τέλος του 

φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση. Η καταβολή του φόρου γίνεται 

σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του 

άρθρου 67 του ΚΦΕ.  

Τα ποσά που προέρχονται από πλεονάσματα Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) 

αποτελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4673/2020, 

εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα των μελών τους και περιλαμβάνονται ως 

ακαθάριστο έσοδό τους στο ατομικό Έντυπο Ε3 που υποβάλλουν, ενώ τα διανεμόμενα 

κέρδη των Αγροτικών Συνεταιρισμών αποτελούν, σύμφωνα με την παρ. 10β’ του 

άρθρου 26 του ίδιου νόμου, εισόδημα από μερίσματα των μελών τους και 

αναγράφονται στις ατομικές δηλώσεις των μελών, ανάλογα με την κατηγορία των 

βιβλίων που τηρεί ο ΑΣ, είτε στους κωδικούς 431-432 του Πίνακα 6 είτε στους 

κωδικούς 291- 292 του Υποπίνακα 4Δ1.  

24. Υποπίνακας 4Γ2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα)  

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από 
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μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν 

εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του ΚΦΕ.  

Εάν δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή 

εργασία/συντάξεις, η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται στον φόρο κλίμακας που 

προκύπτει μόνο από το εισόδημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 

προκαταβολή φόρου υπολογίζεται χωριστά για την επιχειρηματική δραστηριότητα και 

χωριστά για την αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ υπολογίζεται 

προκαταβολή και όταν η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών εντάσσεται 

στην κατηγορία του εισοδήματος της επιχειρηματικής ή της αγροτικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας  

α. Στον υποπίνακα 4Γ2 δηλώνονται τα ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη/ζημίες και 

οι παρακρατηθέντες - προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων από επιχειρηματική 

δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα με έναρξη δραστηριότητας είτε τηρούν βιβλία 

με βάση τα Ε.Λ.Π., είτε είναι απαλλασσόμενα από την ενημέρωση βιβλίων με βάση τα 

Ε.Λ.Π. (κωδ. 401-402, 413-414, 415-416, 601-602, 605-606). Η μη συμψηφιζόμενη 

ζημία μεταφέρεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στο επόμενο φορολογικό έτος, 

εφόσον στο τρέχον φορολογικό έτος δεν φορολογείται με προστιθέμενη διαφορά 

τεκμηρίων.  

Περιλαμβάνονται και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες (πρώην Ζ’ πηγή άρθρου 48 

του ν.2238/1994), οι οποίοι πλέον θεωρούνται ασκούντες επιχειρηματική 

δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την εμπορική ιδιότητα.  

β. Περιλαμβάνονται τα εισοδήματα ημεδαπής (κωδ. 401-402) και αλλοδαπής 

προέλευσης (κωδ. 411-412).  

γ. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από συντάξεις (κωδ. 303-304, 321-322) και ο 

φορολογούμενος παράλληλα αποκτά και εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

περίπτωση στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, τότε το εισόδημα που αποκτά 

από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογείται ως εισόδημα από 

μισθωτές υπηρεσίες (σχετ. το ΔΕΑΦ Α 1159118/24.11.2015 έγγραφό μας).  

δ. Όταν αποκτάται εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, για 

την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ’ της 

παραγράφου 2 του άρθρου 12 και παράλληλα αποκτάται και εισόδημα από παροχή σε 

είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ, τότε το εισόδημα που 

προέρχεται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εντάσσεται για τη 

φορολόγησή του στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

ε. Γίνεται διάκριση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

δηλώνεται από τους μη υπόχρεους σε υποβολή Ε3, δηλαδή φυσικά πρόσωπα χωρίς 

έναρξη στο Μητρώο (κωδ. 403- 404 ή 409-410, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι 

ηλεκτρονική πληροφόρηση), τα οποία δεν είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων κατά τις 

διατάξεις των Ε.Λ.Π. και αμείβονται με τίτλο κτήσης, φορολογούνται επί των 

ακαθαρίστων εσόδων τους, αφού αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν 

παρακρατηθεί από τις αμοιβές τους όπου προβλέπεται, ενώ δεν αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση από το εισόδημά τους λοιπές δαπάνες. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται 

ενδεικτικά το εισόδημα δημόσιων ή ιδιωτικών υπαλλήλων ή συνταξιούχων που είναι 

αυτοεκδότες συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. 

Ως αυτοεκδότες νοούνται οι συγγραφείς που έχουν απαλλαγεί από την τήρηση βιβλίων 

και στοιχείων και συγγράφουν, τυπώνουν, εκδίδουν και προωθούν τα βιβλία τους, 
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χωρίς να έχουν παραχωρήσει την εκμετάλλευση σε κάποιο εκδοτικό οίκο (ΔΕΑΦ Α 

1118624 ΕΞ2016/25.7.2016 έγγραφό μας).  

στ. Προβλέπονται ειδικοί κωδικοί για να αναγραφούν ακαθάριστα έσοδα από την 

απόκτηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν ο καταβάλλων τις 

αμοιβές δεν αποστέλλει ηλεκτρονικά την πληροφορία για τον δικαιούχο του ανάλογου 

εισοδήματος (κωδ. 409 - 410), καθώς επίσης και ειδικοί κωδικοί για να αναγραφούν οι 

αντίστοιχοι παρακρατηθέντες φόροι (κωδ. 611-612).  

ζ. Το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα της τήρησης 

απλογραφικών/ διπλογραφικών βιβλίων προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό, με 

βάση τα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία 

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά και 

αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3.  

η. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ΚΦΕ συμπληρώνονται 

οι κωδ. 427- 428.  

θ. Τα απαλλασσόμενα εισοδήματα ή τα εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό 

τρόπο και προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφονται στον Πίνακα 

6 της δήλωσης στους κωδ.659-660.  

ι. Στους κωδ. 607-608 «Φόρος που προσδιορίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

ν.δ. 1146/1972» (Α’ 64) αναγράφεται διακεκριμένα ο αυτοτελής φόρος που προκύπτει 

βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972, κατά την πώληση 

αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης, όταν η πωλήτρια επιχείρηση 

επιθυμεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις να συμπεριλάβει το 

υπερτίμημα από την εν λόγω πώληση στα λοιπά της εισοδήματα, προκειμένου αυτό να 

φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.  

ια. Οι νέοι κωδικοί 437-438 και 439-440 αφορούν στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περιοχές 

Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών κ Φλώρινας) και στην περιφερειακή ενότητα 

Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και παράγουν ηλεκτρικά οχήματα και 

αγαθά ή είδη σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Αναγράφεται κατά περίπτωση το 

κέρδος ή η ζημιά που προσδιορίζεται από την δραστηριότητα αυτή. Ο φορολογικός 

συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε (5) 

ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, 

αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) 

κερδοφόρων φορολογικών ετών (παρ. 1 άρθρου 71Ζ του ΚΦΕ, σχετ. Ε. 2051/2021 

εγκύκλιος).  

25. Υποπίνακας 4Δ1 (εισόδημα από κεφάλαιο)  

Στον υποπίνακα Δ1 δηλώνονται τα εισοδήματα της κατηγορίας εισοδήματος από 

κεφάλαιο που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020, ο φόρος που 

παρακρατήθηκε στην Ελλάδα στις περιπτώσεις που προβλεπόταν παρακράτηση, ο 

φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή εφόσον και η αλλοδαπή χώρα και η Ελλάδα 

είχαν δικαίωμα φορολόγησης.  

Η συμπλήρωση των εισοδημάτων είναι υποχρεωτική, είτε αποκτήθηκαν στην Ελλάδα 

είτε στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα χρηματικά ποσά παρέμειναν 

στην αλλοδαπή. Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης τα φυσικά πρόσωπα που είναι 

φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από τόκους 
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κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και 

από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37 ΚΦΕ(άρθ. 67, 

παρ. 1 ΚΦΕ).  

Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ [Α.1035/2021 

(Β’ 797), όπως τροποποιήθηκε με την Α.1052/2021 (Β’ 962) απόφαση Διοικητή 

Α.Α.Δ.Ε. και ΠΟΛ. 1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 

ΠΟΛ. 1054/2015, 1260/2015 και Α. 1177/2019 αποφάσεις], για τα εισοδήματα 

ημεδαπής προέλευσης οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά 

των εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων.  

Στον εν λόγω υποπίνακα δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρίες όλων των 

νομικών μορφών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, περιλαμβανομένων και των 

προσωπικών εταιρειών. Ο φορολογικός συντελεστής για τα μερίσματα που αποκτώνται 

από το φορολογικό έτος 2020 και εξής είναι πέντε τοις εκατό (5%).  

α. Στους κωδικούς 291-292 αναγράφονται τα μερίσματα των εισηγμένων και μη 

εισηγμένων εταιρειών, τα κέρδη που διανέμουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, οι προσωρινές απολήψεις εταίρων, καθώς 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, εφόσον είναι ημεδαπής προέλευσης.  

Τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ, 

αναγράφονται μόνο αν αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2020, δηλαδή 

έχουν καταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2019 αλλά εγκρίθηκαν από το αρμόδιο 

όργανο κατά το φορολογικό έτος 2020. Αυτά που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό 

έτος 2020, αλλά θα εγκριθούν κατά το 2021 δεν αναγράφονται, διότι θα αποτελέσουν 

εισόδημα του φορολογικού έτους 2021.  

Οι προσωρινές απολήψεις των εταίρων προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά 

βιβλία, αναγράφονται εφόσον καταβλήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2020 (σχετ. 

ΠΟΛ. 1223/2015 εγκύκλιος).  

Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και οι υπεραποδόσεις των μαθηματικών 

αποθεματικών από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιρειών 

(σχετ. ΠΟΛ. 1042/2015 εγκύκλιος). Στην περίπτωση λήξης ή πρόωρης εξαγοράς 

ατομικού συμβολαίου ασφάλισης ζωής, το μέρος που αναλογεί στην επιστροφή 

καταβεβλημένων ασφαλίστρων, αποτελεί επενδεδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται 

και όχι εισόδημα και δεν καλύπτει τεκμήρια.  

β. Στους κωδικούς 295-296 αναγράφονται τα μερίσματα και προμερίσματα των 

εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών αλλοδαπής, οι υπεραποδόσεις των 

μαθηματικών αποθεματικών από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών 

εταιρειών αλλοδαπής, οι διανομές κερδών προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά 

αλλοδαπής, οι προσωρινές απολήψεις αλλοδαπής, οι διανομές κερδών των 

καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών, η διανομή κερδών αμοιβαίων 

κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες 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 αλλοδαπής προέλευσης. 

Αν έχει παρακρατηθεί στο εξωτερικό φόρος, εξετάζεται ποια χώρα προβλέπεται με 

βάση τις διμερείς συμβάσεις να φορολογήσει κι αν μπορούν και οι δύο χώρες να 

φορολογήσουν ή αν δεν υπάρχει σύμβαση με την χώρα προέλευσης του εισοδήματος, 

συμπληρώνεται ολόκληρο το ποσό του φόρου στους κωδικούς 683-684 και κατά την 
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εκκαθάριση πιστώνεται ποσό κατά ανώτατο μέχρι και το ποσό του φόρου που αναλογεί 

για το εισόδημα αυτό στην ημεδαπή. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή 

ή η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίστηκαν με 

την ΠΟΛ. 1026/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 170). Ειδικά για την πίστωση του 

εταιρικού φόρου που προβλέπεται στους όρους των ΣΑΔΦ με τις χώρες που 

αναφέρονται στην Ε. 2018/2019 εγκύκλιο, όσον αφορά στη φορολογία μερισμάτων, 

προκειμένου για τη συμπλήρωση των κωδικών 683-684 με το ποσό του εταιρικού 

αλλοδαπού φόρου που αναλογεί στον μέτοχο, έτσι ώστε ο φόρος αυτός να πιστωθεί 

από αυτόν που αναλογεί για το μέρισμα αυτό στην Ελλάδα, απαιτούνται τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ως άνω εγκύκλιο.  

γ. Στην περίπτωση που εκ παραδρομής έχει παρακρατηθεί φόρος για τα αλλοδαπά 

μερίσματα και στην ημεδαπή, ενώ δεν προβλέπεται (ΠΟΛ. 1042/2015 εγκύκλιος), 

αυτός συμπληρώνεται στους κωδικούς 297-298.  

Αν δεν συμπληρωθεί κανένα ποσό παρακρατηθέντος φόρου, υπολογίζεται ο φόρος 

που αναλογεί και επιβάλλεται με την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου που εκδίδεται κατά περίπτωση.  

δ. Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά 

από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αποτελεί εισόδημα ημεδαπής ή αλλοδαπής 

προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων ι’ και ια’, κατά περίπτωση, 

της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ.  

ε. Στους κωδικούς 299-300 με περιγραφή «Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών 

εταιρειών που φορολογούνται με τον ν. 4607/2019», αναγράφονται τα ποσά των 

εισαχθέντων μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών που έχουν υπογράψει το 

Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό 

Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας, με την οποία 

επιβάλλεται από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής φόρος δέκα τοις εκατό (10%) αν 

εισαχθούν στην Ελλάδα. Τα μερίσματα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται από την 

ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.  

στ. Στους κωδικούς 667-668 και 669-670 του υποπίνακα αυτού δηλώνονται οι τόκοι 

που εισπράττονται ανάλογα με την προέλευσή τους (ημεδαπής ή αλλοδαπής) και 

επιλέγεται, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, αν προέρχονται από τραπεζικές 

καταθέσεις ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

ζ. Αναφορικά με τα μερίσματα και τους τόκους αλλοδαπής προέλευσης που 

προκύπτουν από επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω ημεδαπού θεματοφύλακα, 

δεν απαιτείται η αναγραφή της χώρας προέλευσής τους για το καθένα ξεχωριστά και 

δεν επιλέγεται αλλοδαπή χώρα, αναγράφεται όμως ο ΑΦΜ του ημεδαπού 

θεματοφύλακα.  

η. Στους κωδικούς 671-672 και 673-674, ανάλογα με την προέλευσή τους, 

δηλώνονται τα δικαιώματα, όταν δεν εισπράττονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Όσον αφορά στα συγγραφικά δικαιώματα, αυτά αποτελούν εισόδημα 

αυτής της κατηγορίας όταν η εκμετάλλευση των βιβλίων έχει ανατεθεί σε εκδοτικούς 

οίκους, οι οποίοι καταβάλλουν δικαιώματα σε συγγραφείς που δεν ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την είσπραξη των δικαιωμάτων (σχετ. το 

ΔΕΑΦ Α 1118624/25.7.2016 έγγραφό μας).  

26. Υποπίνακας 4Δ2 (Εισόδημα από ακίνητη περιουσία)  
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Στον υποπίνακα 4Δ2 δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος που 

προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή από ιδιοχρησιμοποίηση ή 

παραχώρηση χρήσης γαιών - γης και ακινήτων σε τρίτους, εγκαταστάσεων ή 

κατασκευών, χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών καθώς επίσης και από 

εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση, δωρεάν παραχώρηση κοινοχρήστων 

χώρων που ανήκουν σε ιδιοκτήτες διηρημένων ιδιοκτησιών (κωδ. 131-132, 133-134) 

και από ανείσπρακτα εισοδήματα (κωδ. 125- 126). Τα ως άνω ποσά μεταφέρονται 

στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1 από τα συνολικά ποσά των στηλών του 

εντύπου Ε2, κατά κατηγορία ακινήτου. Επίσης, δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα 

για το οποίο δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο (κωδ. 741-742) καθώς και από αποζημίωση 

λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης καταβληθείσα από τον μισθωτή (κωδ. 121-

122).  

Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (παρ. 4 άρθρου 39 

ν. 4172/2013) που δηλώθηκαν στα φορολογικά έτη 2015-2019 στους κωδικούς 125-

126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και 

είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 και τα επιμέρους ποσά μεταφέρονται κατά κατηγορία 

γαιών - γης ή ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1.  

Για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπολογίζεται 

τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, 

κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, 

καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.  

Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι 

συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σύμφωνα 

με τις ισχύουσες τιμές κατά την 31/12/2020. Δεν αποφέρει εισόδημα η χρήση θέσης 

στάθμευσης ή αποθήκης σε άλλη οικοδομή, πλησίον αυτής που βρίσκεται η κύρια 

κατοικία.  

Αναγνωρίζεται ποσοστό 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος ημεδαπής και 

αλλοδαπής προέλευσης ως δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, ή άλλες 

πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, 

ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών. Οι δαπάνες γαιών για αντιπλημμυρικά 

έργα και έργα αποξήρανσης (κωδ. 159- 160), εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του 

ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και 

ιδιόχρηση γαιών. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει 

νόμου, ο εκμισθωτής στον μισθωτή (κωδ. 163-164) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης 

ακινήτου, καθώς και του ποσού για τις δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα 

αποξήρανσης, τα δικαιολογητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.  

Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια 

τετραγωνικά μέτρα (200 τμ), ολόκληρης ή τμήματος αυτής, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας, το οποίο απαλλάσσεται από τον φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

δεν αναγράφεται στη δήλωση. Αντίθετα, αναγράφεται στη δήλωση το τεκμαρτό 

εισόδημα 3% της αντικειμενικής αξίας των επιφανειών της ως άνω κατοικίας που 

υπερβαίνουν τα διακόσια (200τμ) τετραγωνικά μέτρα. Δεν δύναται να δηλωθεί μέρος 

της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό.  
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Στην επιφάνεια των διακοσίων τετραγωνικών μέτρων προσμετρώνται εκτός από 

κύριους και οι βοηθητικοί χώροι (θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.), ακόμη κι αυτοί 

που βρίσκονται σε διαφορετική οικοδομή από αυτή που βρίσκεται η κύρια κατοικία, 

πλησίον αυτής και εφόσον δεν υπάρχουν στην οικοδομή της κύριας κατοικίας τέτοιοι 

χώροι.  

Ομοίως, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, το 

οποίο επίσης δεν αναγράφεται στη δήλωση.  

Στο εισόδημα από ακίνητα δεν περιλαμβάνεται το ποσό του μισθώματος που δεν 

εισπράχθηκε για όλους τους μήνες που ίσχυσε εντός του 2020 το μέτρο μειωμένης 

καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή 

κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την 

καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό 

(30%) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 42 αρ. 72 ΚΦΕ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

27. Υποπίνακας 4Ε (Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου)  

Στον υποπίνακα 4Ε δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από μεταβιβάσεις τίτλων 

του άρθρου 42 του ΚΦΕ που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία. Οι μεταβιβάσεις 

από χαριστική αιτία δεν αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

Στον υποπίνακα αυτόν επίσης δεν συμπληρώνεται η υπεραξία από μεταβιβάσεις 

εισηγμένων μετοχών όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στην εταιρία με ποσοστό 

συμμετοχής μικρότερο του 0,5% ή από μεταβιβάσεις τίτλων που αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά οι οποίοι έχουν αποκτηθεί πριν 

από την 1/1/2009. Τα εισοδήματα αυτά είναι αφορολόγητα και δηλώνονται στον 

Πίνακα 6.  

Ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή 

μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο 

φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν 

(εδ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του 

άρθρου 115 του ν. 4549/2018, Α’105).  

Στον εν λόγω Υποπίνακα συμπληρώνεται και το εισόδημα του άρθρου 42 Α του ΚΦΕ. 

Ειδικότερα συμπληρώνονται ανά κωδικό τα ακόλουθα εισοδήματα:  

Κωδικοί 829-830:  

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση:  

α) το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όταν 

οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται.  

β) Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 1 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ για έναν 

εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή 

δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον 

χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει 

η εργασιακή σχέση, εφόσον μεταβιβάστηκαν οι μετοχές εντός του 2020 και μετά από 

τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων 

προαίρεσης, Κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων οι φορολογούμενοι 

έχουν διαθέσιμη την αναρτημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση για το εισόδημα που 
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προσδιορίστηκε κατά την άσκηση των δικαιωμάτων (προσυμπλήρωση στους κωδικούς 

423-424 του πίνακα 6), καθώς και τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων για να 

υπολογίσουν τον χρόνο διακράτησης, αλλά το αναγράφουν στη δήλωση για να 

φορολογηθεί κατά το φορολογικό έτος μεταβίβασης των μετοχών.  

γ) Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 2 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ για έναν 

εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή 

δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον 

χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει 

η εργασιακή σχέση, εφόσον μεταβιβάστηκαν οι μετοχές, εντός του 2020 και 

πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:  

(i) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη σύσταση της 

εταιρείας, 

(ii) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και  

(iii) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από 

την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Κατά το φορολογικό έτος άσκησης των 

δικαιωμάτων οι φορολογούμενοι έχουν διαθέσιμη την αναρτημένη ηλεκτρονική 

πληροφόρηση για το εισόδημα που προσδιορίστηκε κατά την άσκηση των 

δικαιωμάτων (προσυμπλήρωση στους κωδικούς 423 - 424 του πίνακα 6), καθώς και 

τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων για να υπολογίσουν τον χρόνο διακράτησης, 

αλλά το αναγράφουν στη δήλωση για να φορολογηθεί κατά το φορολογικό έτος 

μεταβίβασης των μετοχών.  

δ) Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 3 του άρθρου 42 Α του ΚΦΕ για έναν 

εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό 

πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, 

στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση 

συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, 

το οποίο αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές 

οποτεδήποτε μετά από την απόκτησή τους από τον δικαιούχο του προγράμματος. Κατά 

το φορολογικό έτος που διατίθενται οι δωρεάν μετοχές οι φορολογούμενοι έχουν 

διαθέσιμη την αναρτημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση με τον αριθμό των μετοχών που 

τους χορηγήθηκαν και την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους 

(προσυμπλήρωση στους κωδικούς 423 -424 του πίνακα 6), αλλά το αναγράφουν στη 

δήλωση για να φορολογηθεί κατά το έτος μεταβίβασης των μετοχών αυτών, 

υπολογίζοντάς το σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 

42Α.  

Για κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’ αναγράφεται ο ΑΦΜ της 

εταιρείας της οποίας μεταβιβάστηκαν οι μετοχές.  

Στις περιπτώσεις που εντός του ίδιου φορολογικού έτους προκύπτει παράλληλα και 

εισόδημα του άρθρου 42 και εισόδημα του άρθρου 42Α, συμπληρώνονται τα ποσά 

διακριτά, καθώς επίσης και όταν συμπληρώνεται εισόδημα του άρθρου 42Α, ο 

φορολογούμενος επιλέγει αν τυχόν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 

αυτού, προκειμένου να φορολογηθεί το εισόδημα αυτό με συντελεστή πέντε τοις εκατό 

(5%), σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 του ΚΦΕ. 

Κωδικοί 865-866:  

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση:  
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α) Το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όταν 

οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται  

β) Το εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42Α του ν. 

4172/2013, όταν οι τίτλοι εκδίδονται στην αλλοδαπή από αλλοδαπή επιχείρηση.  

Κωδικοί 867-868: Συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε ή 

καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα των άρθρων 42 και της παρ. 1 του 42Α 

του ΚΦΕ. Στην περίπτωση που το εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ, ο φόρος που 

παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην αλλοδαπή εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί 

για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα κατά τον χρόνο φορολογίας του στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ και της ισχύουσας 

Σ.Α.Δ.Φ. που εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο να έχει πραγματοποιηθεί η 

φορολόγηση στην αλλοδαπή σε προγενέστερο έτος.  

Κωδικοί 871-872: Συμπληρώνεται η ζημία από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 

του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη 

προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία. Ως ζημιά νοείται μόνο αυτή 

που προκύπτει αποκλειστικά από τίτλους που κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 

42 του ΚΦΕ και όχι από τους τίτλους των οποίων η υπεραξία από τη μεταβίβασή τους 

απαλλάσσεται της φορολογίας.  

Προκειμένου να κριθεί αν το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων αποτελεί εισόδημα 

ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ’ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ.  

Όταν προσδιορίζονται κέρδη από αγοραπωλησίες τίτλων προερχόμενων από πολλές 

διαφορετικές αλλοδαπές χώρες, επιλέγεται η χώρα που βρίσκεται ο θεματοφύλακας 

των τίτλων. Σε περίπτωση που έχει παρακρατηθεί φόρος στην αλλοδαπή και οι τίτλοι 

τηρούνται σε αλλοδαπό θεματοφύλακα εξετάζεται η χώρα που βρίσκεται ο 

θεματοφύλακας προκειμένου να επιλεχθεί εάν το ποσό φόρου παρακρατήθηκε σε χώρα 

με την οποία υφίσταται ΣΑΔΦ και στη ΣΑΔΦ προβλέπεται η μέθοδος της πίστωσης ή, 

αν δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, λοιπές περιπτώσεις.  

Αν πρόκειται για ημεδαπό θεματοφύλακα δεν απαιτείται η αναγραφή της χώρας 

προέλευσης και δεν επιλέγεται αλλοδαπή χώρα, συμπληρώνεται όμως ο Α.Φ.Μ. του.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)  

28. Αναγράφεται υποχρεωτικά ο ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ.) της κύριας και των 

δευτερευουσών κατοικιών.  

29. Προστίθεται πεδίο για την αναγραφή του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη που παραχωρεί 

κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για όσους φορολογούμενους δηλώνουν ότι διαμένουν 

σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.  

30. Σε περίπτωση που εξαρτώμενο μέλος, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 11 

του ΚΦΕ, μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου και για οσοδήποτε χρόνο 

κατάλυμα, διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας (φοιτητής που 

σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο, τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, κ.λπ.) 

και εφόσον δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(σχετ. ΠΟΛ 1067/2015 εγκύκλιος), η κατοικία αυτή δηλώνεται ως δευτερεύουσα από 

τον γονέα που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους 

του στη δική του δήλωση, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 31 του 
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ΚΦΕ, ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο συντάσσεται στο όνομα του 

τέκνου.  

Σε περίπτωση διαμονής σε φοιτητική εστία πανεπιστημίου δεν προκύπτει τεκμαρτή 

δαπάνη διαβίωσης.  

Ακολούθως, στον Πίνακα 6 αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που 

καταβάλλεται για την ενοικίαση κατοικίας ή άλλου καταλύματος, η οποία 

χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού που 

σπουδάζει σε σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά αναγράφονται 

στον Πίνακα 8 της δήλωσης.  

31. Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με 

την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες, η επιφάνεια και η διεύθυνση τους 

συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της κύριας ή των δευτερευουσών κατοικιών.  

Επιπρόσθετα για την δήλωση χρήσης αυτοτελών βοηθητικών χώρων χωρίς στοιχεία 

κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, η επιφάνεια συμπληρώνεται στο πεδίο των 

βοηθητικών χώρων και στη χρήση επιλέγεται λοιπές κατοικίες/αυτοτελείς βοηθητικοί 

χώροι. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης αυτών των αυτοτελών βοηθητικών χώρων 

υπολογίζεται με 40 ευρώ επί του συνόλου των τ.μ., σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 

άρθρο 31 του ΚΦΕ.  

32. Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, που τυχόν προκύπτει για φορολογούμενους 

που ήταν άνεργοι κατά το εκάστοτε εξεταζόμενο φορολογικό έτος, φορολογείται 

σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (κλίμακα των μισθωτών), 

ανεξαρτήτως της διάρκειας εντός του έτους της ανεργίας τους (ΠΟΛ. 1109/2016 

εγκύκλιος).  

33. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 

οχήματος τύπου L, μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός 

εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με 

Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Για τα 

αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη, ενώ για τα άνω του ορίου αυτού η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε 

τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ (άρθρο 33 περ. θ’ του Κ.Φ.Ε.). Η αγορά των ως άνω 

οχημάτων με ΛΤΠΦ άνω των 50.000 ευρώ δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33 

του ΚΦΕ και κατ’ επέκταση υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ ολόκληρο 

το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά ενός αυτοκινήτου της συγκεκριμένης 

κατηγορίας. Δεν επιβάλλεται στα αυτοκίνητα αυτά φόρος πολυτελούς διαβίωσης.  

34. Όσον αφορά επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας 

κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην 

κατοχή των ιδιοκτητών τους, οι τελευταίοι, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με την 

ετήσια αντικειμενική δαπάνη του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 

οφείλουν να προβούν σε διαγραφή αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας 

Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται από την παρ.  6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2014 (Α’ 81)(όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4484/2017, Α’ 110) (προσκόμιση υπεύθυνης 

δήλωσης καταστροφής, διάλυσης ή αχρήστευσης).  

35. Δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ. καθώς και σκαφών 

αναψυχής προκειμένου για αυτοκίνητα ή σκάφη αναψυχής που βρίσκονται στην 
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κατοχή ή κυριότητα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 31 

ΚΦΕ).  

36. Με βάση την περίπτωση ε’ του άρθρου 33 του ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όταν πρόκειται για 

αγορά παγίου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού δεν 

περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση ακινήτου καθώς και η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού 

αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης.  

Οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα 

λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις 

που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν 

δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 

(περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού), οπότε δεν αναγράφονται στους 

κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1. Το ίδιο ισχύει και για τις δόσεις που καταβάλλονται 

από τα παραπάνω πρόσωπα στο πλαίσιο συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τα 

πιστωτικά ιδρύματα ως «δάνεια κεφαλαίου κίνησης» ή ως «σύμβαση πίστωσης δι’ 

ανοιχτού λογαριασμού».  

Στους εν λόγω κωδικούς αναγράφονται αθροιστικά τα ποσά που κατέβαλε ο ίδιος ο 

φορολογούμενος και η συνεισφορά του Δημοσίου της παρ. 1 του άρθρου 71 του 

ν.4714/2020 (πρόγραμμα «Γέφυρα»), για τις δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή 

των πάσης φύσεως δανείων προς χρηματοδοτικούς φορείς, τα οποία εξασφαλίζονται 

με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του 

Δημοσίου με το πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται και στους κωδικούς (781) - (782) 

στην επιλογή «Λοιπές περιπτώσεις».  

37. Το συνολικό ποσό όλων των αγορών χρεογράφων (μετοχών κ.λπ.) γενικά που 

πραγματοποιήθηκαν εντός του ίδιου φορολογικού έτους δηλώνεται στους κωδικούς 

743-744 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εκεί αναγράφονται και οι καταβολές 

που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που 

αποτελούν επενδυτικό προϊόν (άρθρο 32 περ. β’ ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 115 παρ.  7 ν. 4549/2018). Εάν ο φορολογούμενος αποκτήσει τίτλους μη 

εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά συμπληρώνει και τον Α.Φ.Μ. του εκδότη τους. 

Στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται και οι εισφορές κεφαλαίου που υπάγονται στις 

διατάξεις του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013.  

38. Στην περίπτωση δήλωσης αποβιώσαντος, η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική 

δαπάνη, της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, περιορίζεται σε 

δωδέκατα, βάσει του αριθμού των μηνών που ο φορολογούμενος ήταν εν ζωή.  

39. Για τους κωδικούς 719 έως 728, οι οποίοι αφορούν σε δαπάνες απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων, υπάρχει διάκριση αν πρόκειται για δαπάνη που 

πραγματοποιήθηκε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή για δαπάνη ημεδαπής που το 

τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Επίσης, ζητείται ο ΑΦΜ του 

αντισυμβαλλόμενου όταν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα.  

40. Στον κωδικό 769 αναγράφεται η δαπάνη για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και 

εμφανίζεται πίνακας προς διευκόλυνση της συμπλήρωσης με τα ποσά που έχει στην 

διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση από την ηλεκτρονική πληροφόρηση της ΠΟΛ. 

1033/2014 απόφασης. Για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, 

λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία 

στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις 
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παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά 

γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην 

περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος 

καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη 

διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές. Εάν τα δίδακτρα 

κ.λπ. καταβάλλονται από εταιρεία που εργάζεται γονέας, η αντικειμενική δαπάνη 

εξακολουθεί να επιβαρύνει τον γονέα αυτόν (ΠΟΛ. 1076/2015 εγκύκλιος). Στην 

περίπτωση των κοινών δηλώσεων έγγαμων φορολογούμενων η δαπάνη αυτή 

επιμερίζεται και στους δύο συζύγους, ενώ στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων η 

δαπάνη αναγράφεται στη δήλωση του γονέα που βαρύνεται με την καταβολή του 

ποσού. Σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης θεωρούνται τα νηπιαγωγεία, τα 

δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, όχι οι παιδικοί σταθμοί, τα πανεπιστήμια, τα 

κολλέγια, τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα ιδιωτικά ΙΕΚ, τα εργαστήρια 

ελευθέρων σπουδών, τα ινστιτούτα σπουδών και οι επαγγελματικές και τεχνικές 

σχολές, τα δίδακτρα των οποίων δεν συνιστούν δαπάνη υπαγόμενη σε τεκμήρια.  

41. Από το φορολογικό έτος 2019 και εξής, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου 

πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με 

τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα τέκνα κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013. Η απαλλαγή θα χορηγείται στα 

επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των έξι και άνω θέσεων και με βάση τα 

στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στον Πίνακα 8.1., όπως αυτά 

ορίζονται παραπάνω.  

42. Το άρθρο 31 του ν. 4172/2013 περί αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών, δεν 

εφαρμόζεται, σύμφωνα με την παρ. 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4797/2021 (Α’ 66):  

α) Όταν προκύπτει διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος 

κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 για τους φορολογούμενους:  

(i) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων 

της διοίκησης, εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω της εμφάνισης 

και διάδοσης του κορωνοϊού COV1D-19 ή ανεστάλη η λειτουργία της, ανεξαρτήτως 

χρονικού διαστήματος αναστολής,  

(ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 

εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-

19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το 

άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 

(Α’ 235),  

(iii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 

διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 

(Α’ 104),  

(iv) που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως 

χρονικού διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και 

το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),  
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(v) που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, 

για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19, κατόπιν 

σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 

20.3.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 

του ν. 4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 

(Α’ 227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) μετά και την 

τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), εφόσον σωρευτικά:  

(αα) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 ή 2019) 

δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας 

σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34,  

(ββ) δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 

του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019 και,  

(γγ) σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, η εν 

λόγω δαπάνη δικαιολογείται από όλα τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013,  

β) Μη θιγομένου του άρθρου 32, αν το εισόδημα των φορολογούμενων της περ. α’ 

της παρ. 70 του άρθρου 72 ΚΦΕ και για τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 

και 2019), προσδιορίστηκε κατόπιν εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού 

της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34 και για το 

φορολογικό έτος 2020 προκύπτει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, ως δαπάνη του 

άρθρου 31 για το φορολογικό έτος 2020, λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό 

αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 μεταξύ των φορολογικών ετών 

2018, 2019 και 2020, εφόσον δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και 

υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το φορολογικό 

έτος 2019.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)  

43. α. Κωδικοί 655-656: Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 655-656. Οι 

κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον 

Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης. Οι ανωτέρω κωδικοί 

είναι ανενεργοί και ενεργοποιούνται από την Δ.Ο.Υ. όταν ο φορολογούμενος 

υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου) για μείωση προκαταβολής 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4172/2013, εφόσον βέβαια συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων.  

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(συμπεριλαμβανομένης και της αγροτικής) κατά το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον 

δεν έχει υποβληθεί εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης (αρχικής 

ή τροποποιητικής), δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παραπάνω κωδικών, διότι δεν 

βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου καθόσον δεν υφίσταται εισόδημα στο διανυόμενο 

αυτό έτος (έτος υποβολής της δήλωσης). 

Όταν ο φορολογούμενος προβεί σε διακοπή εργασιών ατομικής επιχειρηματικής ή 

και ατομικής αγροτικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος 2020 και συνεχίσει 

την επιχειρηματική του δραστηριότητα ως αγρότης ειδικού καθεστώτος, δεν 

βεβαιώνεται προκαταβολή μόνο για το εισόδημα της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας.  
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Όταν φυσικό πρόσωπο προβαίνει σε διακοπή των εργασιών της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης και της αγροτικής) εντός του φορολογικού 

έτους 2020 αλλά στο ίδιο φορολογικό έτος αποκτά και άλλα εισοδήματα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα για τα οποία δεν απαιτείται έναρξη και συνεπώς και 

διακοπή εργασιών (π.χ. εισόδημα από τεκμήρια, εισοδήματα με τίτλους κτήσης, 

εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης) για τα εισοδήματα αυτά βεβαιώνεται 

προκαταβολή φόρου.  

Δεν υπολογίζεται προκαταβολή για το εφάπαξ ποσό που εισπράττει ενήλικο τέκνο 

υπαλλήλου ΟΤΕ από τον λογαριασμό νεότητας, το οποίο φορολογείται ως εισόδημα 

από επιχειρηματική δραστηριότητα.  

β. Κωδικοί 659-660 ή 619-620: Στους κωδικούς αυτούς, ανάλογα με το αν υπάρχει 

ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του 

φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο 

αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους: 

- Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, 

προξενεία κ.λπ.  

- Διατροφή συζύγου και τέκνων που λαμβάνεται είτε με δικαστική απόφαση είτε με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο  

- Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν 

βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους  

- Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους 

και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, όπως 

περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης  

- Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων  

- Ποσοστό 65% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας και της από 11.10.2018 

καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας  

- Κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW  

- Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε 

ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ.71Α ν. 4172/2013)  

- Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου  

- Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%  

- Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1.1.2009)  

- Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια  

- Εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν 

φορολογούνται με τον ν. 4607/2019  

- Μερίσματα λοιπών ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975  

- Μερίσματα εταιρειών ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης 

πλοίου  

- Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν. 27/1975  
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- Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από 

εκποίηση πλοίου, είσπραξη από ασφαλιστική αποζημίωση, εκμίσθωση για θαλάσσιες 

έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία,  

- Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης 

αλιευτικού σκάφους  

- Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτική 

μίσθωση πλοίου.  

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αρ. 29 ν. 4659/2020  

- Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει 

Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 

67 του ΚΦΕ  

- Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής 

προέλευσης  

- Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες  

- Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις  

- Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης  

- Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά 

ομόλογα εταιρειών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ  

- Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας 

κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους  

- Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 166 

του ν. 4001/2011 (Α’ 179), στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου 

(σχετ. το ΔΕΑΦ 1019566/5.2.2018 έγγραφο)  

- Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου  

- Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών 

σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος  

- Αποζημίωση που λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας κυβερνήτες, 

συγκυβερνήτες και μηχανικοί αεροσκαφών, αεροπορικών εταιρειών με φορολογική 

κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, η οποία φορολογείται αυτοτελώς 

(περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ΚΦΕ) 

- Αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του 

άρθρου 5 του ν. 4375/ 2016 (Α’ 51) (περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ΚΦΕ).  

- Αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως και του Γενικού Προϊσταμένου που 

συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν.4714/2020.  

- Λοιπές περιπτώσεις που αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

- Λοιπές περιπτώσεις που υπάγονται στις υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήματος πλην 

μισθωτής εργασίας και συντάξεων  

Όσα από τα παραπάνω εισοδήματα εμπίπτουν στην κατηγορία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, του κεφαλαίου ή της υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου, ειδικά για 

το φορολογικό έτος 2020 δεν υπάγονται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 
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43Α του ΚΦΕ. Αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020 προσδιορίζεται σύμφωνα με 

τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 ΚΦΕ, η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον και για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν 

έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, 

σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 ΚΦΕ.  

Στην υποπερίπτωση «επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων» 

αναγράφονται, εφόσον υφίσταται υποχρέωση βάσει των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ, 

τα χρηματικά ποσά που δίνονται με τη μορφή μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος για 

την κάλυψη βασικών αναγκών των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται ή/ και 

λαμβάνουν διεθνή προστασία και εντάσσονται σε προγράμματα παροχής προσωρινής 

στέγασης ή/και οικονομικού βοηθήματος που πραγματοποιούνται από την Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον 

αποτελούν εισόδημα απαλλασσόμενο του φόρου, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του 

άρθρου 14 του ΚΦΕ. Αν υπάρχει για αυτά τα ποσά ηλεκτρονική πληροφόρηση από 

τους φορείς που τα καταβάλλουν, τότε εμφανίζονται στους κωδικούς 619-620.  

Στα εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών που 

δεν φορολογούνται με τον ν.4607/2019, αναγράφονται τα εισαχθέντα στην Ελλάδα 

μερίσματα που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, από 

πλοιοκτήτριες εταιρείες που δεν έχουν υπογράψει το νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς 

παροχής.  

Στα μερίσματα λοιπών ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975, 

εντάσσονται οι διανομές κερδών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

προερχόμενα από επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τουριστικά ημερόπλοια, ρυμουλκά, 

επιβατηγά, φορτηγά, αλιευτικά και λοιπά πλοία του ν. 27/1975, η υπεραξία 

πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή 

είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου αυτού.  

Προστέθηκε νέα υποπερίπτωση για την αναγραφή μερισμάτων από εταιρίες 

ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου, λόγω της προσθήκης 

των νέων άρθρων 26 β και 26 γ στον ν. 27/1975, με το άρθρο 61 του ν. 4646/2019.  

Όσον αφορά στα κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν. 27/1975 

αναγράφονται τα ποσά των ίδιων ως άνω περιπτώσεων, όταν προέρχονται από 

ατομικές επιχειρήσεις των πιο πάνω πλοίων.  

Στην υποπερίπτωση «Κέρδη από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από 

εκποίηση πλοίου, είσπραξη από ασφαλιστική αποζημίωση, οικονομική ενίσχυση λόγω 

διάλυσης αλιευτικού, εκμίσθωση για θαλάσσιες έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία» 

αναγράφονται τα ποσά που προέρχονται από ατομική επιχείρηση αλιευμάτων 

αλιευτικών πλοίων, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας αυτών, τα οποία από 

την 1.1.2014 και εφεξής φορολογούνται με την ειδική φορολογία του ν.27/1975, όπως 

συνέβαινε και έως 31.12.2013, με βάση την υπ’ αρ. 47/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. 

Με τον ίδιο τρόπο φορολογούνται και τα λοιπά εισοδήματα από την εκμετάλλευση 

αλιευτικών πλοίων σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.27/1975, δηλαδή υπεραξία 

πραγματοποιούμενη από εκποίηση πλοίου, είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή 

είσπραξη από οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως οικονομική ενίσχυση λόγω διάλυσης 

αλιευτικού σκάφους, εισόδημα από εκμίσθωση ιδιόκτητου αλιευτικού σκάφους για 

θαλάσσιες έρευνες με πειραματική αλιεία, κ.λπ. (Ε. 2023/2020 εγκύκλιος).  

Με την επιβολή του φόρου χωρητικότητας αλιευτικών πλοίων βάσει του άρθρου 2 

του ν. 27/1975 και την καταβολή του τέλους των ίδιων πλοίων βάσει του άρθρου 57 
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του ν.4646/2019, από την 1.1.2020 και μετά, εξαντλείται κάθε υποχρέωση του 

πλοιοκτήτη φυσικού ή νομικού προσώπου από τον φόρο εισοδήματος εκτός από την 

ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013.  

Προστέθηκε νέα υποπερίπτωση για την αναγραφή των κερδών ατομικών 

επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου, λόγω 

της προσθήκης των νέων άρθρων 26β και 26γ στον ν.27/1975, με το άρθρο 61 του ν. 

4646/2019.  

Τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και ειδικά για το 

φορολογικό έτος 2020 δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 

του ν. 4172/2013.  

Στην υποπερίπτωση «Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που 

καταβάλλεται σε αναπήρους» δεν περιλαμβάνονται και συνεπώς δεν αναγράφονται οι 

προνοιακές παροχές σε χρήμα που διαχειρίζεται και χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με 

αναπηρία που αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας τους και οι 

οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.4611/2019 (Α’ 73) δεν εμπίπτουν 

σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπεριπτώσεις αα’, ββ’, γγ’, δδ’, εε’, στ, ζζ’, ηη, 

θθ’, ιι’ της περίπτωσης ε’ του άρθρου 4 του ν.4520/2018, Α’ 30). 

Ομοίως δεν περιλαμβάνονται στους πιο πάνω κωδικούς οι προνοιακές παροχές, 

οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την 

οικονομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπεριπτώσεις αα’, 

ββ’, γγ’ της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4520/2018, δηλ. το 

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες, η εισοδηματική 

ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών, η Κάρτα μετακίνησης 

Πολυτέκνων κ.λπ.).  

Δεν αναγράφεται επίσης στους κωδικούς αυτούς το επίδομα στέγασης που χορηγείται 

με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και το 

οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν 

εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος.  

Εξάλλου, δεν αναγράφονται στους ίδιους κωδικούς και οι παροχές και υπηρεσίες του 

Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με τον ν. 3050/2002 (Α’ 214) (περίπτωση 

δ’ του άρθρ. 4 του ν. 4520/2018).  

Επιπροσθέτως, δεν αποτελεί εισόδημα το επίδομα ομογενών προσφύγων που 

χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) στο πλαίσιο παροχής 

προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία χορήγησης 

προβλέπεται από τις υπουργικές αποφάσεις 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).  

Τέλος, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 οι 

έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές 

καταστροφές, δύνανται ωστόσο να αναγράφονται στους κωδικούς 781 - 782 εφόσον 

αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

Όσον αφορά στο ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης, δε θεωρείται πρόωρη εξαγορά συμβολαίου κάθε 

καταβολή που:  

(α) πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του,  
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(β) γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζόμενου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του 

εργαζόμενου, πτώχευσης του εργοδότη, ή  

(γ) πραγματοποιείται λόγω συμμετοχής του εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας 

εξόδου.  

Οι εν λόγω καταβολές καταχωρούνται επίσης, κατά περίπτωση, στους κωδικούς 659 - 

660 ή 619 - 620.  

γ. Στους κωδικούς 649-650 «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που 

δεν φορολογούνται με τον ν. 4607/2019» αναγράφονται τα ποσά των μη εισαχθέντων 

στην Ελλάδα μερισμάτων των πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν έχουν υπογράψει το 

νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής. Τα μερίσματα της περίπτωσης αυτής 

απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 27/1975, και 

ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπόκεινται σε εισφορά αλληλεγγύης του 

άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 και καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων στην αλλοδαπή ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, στην 

περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Όταν το τίμημα καταβάλλεται 

στην αλλοδαπή, ενώ το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην ημεδαπή, επιλέγεται, 

κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα 5.2., η ένδειξη 

«καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή».  

δ. Κωδικοί 657-658 ή 617-618: ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική 

πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται 

ανάλογα με την προέλευσή τους:  

- Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω  

- Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης  

- Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων - Ασυλιών της Ε.Ε.)  

- Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου 

Πόντου (Διατάξεις του άρθρου 52 της Ιδρυτικής Συμφωνίας της Τράπεζας)  

- Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στους 

υπαλλήλους του (Διατάξεις της Σύμβασης για τα προνόμια και Ασυλίες των Ηνωμένων 

Εθνών.)  

- Μισθοί και εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ  

- Επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)  

- Εκλογική αποζημίωση (παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012, Α’ 57)  

- Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 

4111/2013 (Α’ 18) καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που οι 

εταιρίες αυτές διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. 

Στον ίδιο κωδικό αναγράφονται και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) που 

οι εταιρίες του άρθρου 25 του ν.27/1975, που ασχολούνται με την διαχείριση πλοίων 

και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, 

στελέχη και υπαλλήλους τους  

- Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το 

επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (άρθρο 64, 

ν.4756/2020)  
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- Εισόδημα που με βάση τις ΣΑΔΦ απαλλάσσεται και από τον φόρο εισοδήματος και 

από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης  

- Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ., ν. 4551/2018, Α’ 116)  

- Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες του άρθρου 95 του ν.4714/2020  

- Παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ (αρ.67 ν.4756/2020)  

- Έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που 

χορηγήθηκαν στους μη ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19  

- Έκτακτες αμοιβές αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που 

χορηγήθηκαν στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19  

- Έκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν 

στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς του COVID-19  

- Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που με βάση τις ΣΑΔΦ παρακρατείται 

φόρος με χαμηλότερο συντελεστή από αυτόν που προβλέπεται στον ΚΦΕ.  

Από τον παραπάνω πίνακα, τα ποσά που αφορούν στο επίδομα παιδιού δεν 

προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα κανενός μέλους της οικογένειας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, γεγονός που 

ισχύει και για το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4551/2018, καθώς και για τα επιδόματα 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο 

δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.4144/2013, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4756/2020), την έκτακτη 

αποζημίωση της παρ. 1 άρθ. 33 ν. 4690/2020, καθώς και τις αγροτικές ενισχύσεις που 

καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν. 

4764/2020) οι οποίες δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.  

Στην επιλογή: «Έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές 

ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους μη ασκούντες/ασκούντες επιχειρηματική/αγροτική 

δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του COVID-19 και ανάλογα αν ο φορολογούμενος είναι μισθωτός ή ασκεί 

επιχειρηματική/αγροτική δραστηριότητα, αναγράφονται ενδεικτικά:  

- Έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 άρθ. 33 ν. 4690/2020 για τους εποχικά 

εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου  

- Αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19  

- Αποζημιώσεις που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών 

προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 (άρθρο 

36 ν. 4753/2020)  
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- Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα 

(άρθρο 146 ν. 4764/2020)  

Στην επιλογή «Παροχές που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ (αρ.67 ν.4756/2020)» 

αναγράφονται 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, (παροχή λόγω καταγγελίας 

σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει 

τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα), του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (παροχή λόγω 

αφερεγγυότητας του εργοδότη), του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (ειδικό εποχικό 

βοήθημα), της περ. β’ της υποπερ. εε’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 

(παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς) και του άρθρου 142 του 

ν. 3655/2008 (ειδική παροχή προστασίας μητρότητας).  

Επειδή κατά τη συμπλήρωση ποσών στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία 

αναπήρων 80% και άνω απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των φορέων που 

καταβάλλουν τα ποσά, αν πρόκειται για αλλοδαπό φορέα που δε διαθέτει ΑΦΜ στην 

Ελλάδα, ο φορολογούμενος αποστέλλει με τους προβλεπόμενους τρόπους τα 

δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ., κατόπιν πρόσκλησής του για έλεγχο των δικαιολογητικών.  

ε. Κωδικοί 661-662: Αναγράφεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ΓΕΝΕ και πρώην 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του φορολογικού έτους 2020. Με βάση τις διατάξεις της περ. στ’ της 

παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, το επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από τον 

φόρο, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν 

υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας 

στους ανωτέρω κωδικούς και τα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου (πραγματικό, 

τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) υπερβαίνουν τις δέκα 

χιλιάδες (10.000) ευρώ, τότε το ποσό του επιδόματος ανεργίας προστίθεται στο 

φορολογητέο εισόδημά του.  

στ. Κωδικοί 431-432: Αναγράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη που αναλογούν στα 

φυσικά πρόσωπα-εταίρους προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 

(Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές 

εταιρίες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979, Α’ 192, 

ΝΕΠΑ κ.λπ.), μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου. Τα εισοδήματα 

αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα των νομικών προσώπων. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 εξαντλείται με τον φόρο του νομικού 

προσώπου η φορολογική υποχρέωση των εταίρων και περαιτέρω δεν πραγματοποιείται 

παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμονται.  

ζ. Κωδικοί 781-782: Συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα, 

εμφανίζεται πίνακας για την ανάλυσή τους ενώ κατά περίπτωση απαιτείται η 

συμπλήρωση περαιτέρω πληροφοριών απαραίτητων για την διασταύρωση των ποσών 

που αναγράφονται:  

- Πώληση ακινήτου  

- Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς 

οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο  

- Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων  
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- Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής  

- Δάνεια  

- Κληρονομιές  

- Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος)  

- Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.  

- Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 

168 του ν. 4001/2011 για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από 

την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου (σχετ. το ΔΕΑΦ 1019566/5.2.2018 

έγγραφό μας)  

- Αποζημίωση για ηθική βλάβη  

- Υποτροφίες που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και 

της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016  

- Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων  

- Κοινωνικό Μέρισμα  

- Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του Α.Κ., 

λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου (σχετ. το ΔΕΑΦ 

1017570/1.2.2018 έγγραφό μας) 

- Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί 

το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου 

(κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5)  

- Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα  

- Επίδομα γέννησης άρθρο 1 και 10 του ν. 4659/2020  

- Αποζημιώσεις, λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους 

ή σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του COVID-19 και επιδόματα (περιλαμβάνεται και η οικονομική 

ενίσχυση - αποζημίωση που καταβλήθηκε σε επιστήμονες πληττόμενους από τον 

COVID-19)  

- Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2020 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.  

- Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των 

συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες (πχ. 

ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», οι πλημμύρες της Εύβοιας, ο σεισμός στις περιοχές 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου)  

- Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν 

έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα 

και μόνιμη πηγή προέλευσης)  

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί εντός του φορολογικού έτους 2020, τα οποία 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν αποτελούν εισόδημα και αφορούν σε κάθε είδους 

παροχές, αμοιβές, επιδόματα, αποζημιώσεις και ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 ή 
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εξαιτίας των συνεπειών διαφόρων φυσικών καταστροφών, δύναται να αποδεικνύονται 

με κάθε πρόσφορο μέσο.  

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του κωδικού 781-782 της δήλωσης, όταν 

συμπληρώνονται ποσά που προέρχονται από πώληση ακινήτου, διάθεση λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών 

ποσών ή λοιπές περιπτώσεις, επιλέγεται αν αυτά εισπράχθηκαν στην ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή και στη συνέχεια αν εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή επιλέγεται αν έχουν 

εισαχθεί ή όχι στην Ελλάδα. Τα ποσά που εισπράχθηκαν στην αλλοδαπή αλλά δεν 

έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα καλύπτουν μόνο δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων στην αλλοδαπή ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην 

ημεδαπή στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.  

Επιστροφή καταβεβλημένων κεφαλαίων/δανείων κ.λπ. μπορεί να συμπληρωθεί μόνο 

όταν το έτος που καταβλήθηκαν τα ποσά, υπάγονταν σε τεκμήριο. Συγκεκριμένα, 

μπορεί να δηλωθεί επιστροφή εταιρικού ή Μετοχικού Κεφαλαίου ή χρηματικού ποσού 

δανείου που επιστρέφεται από τον δανειολήπτη, μόνο εφόσον τα έτη που 

καταβλήθηκαν αυτά τα ποσά (ως καταβεβλημένο κεφάλαιο για αγορά επιχείρησης, 

σύσταση ή συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου, για αγορά χρεογράφων, για χορήγηση 

δανείων προς οποιονδήποτε), αποτελούσαν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων και είχαν δηλωθεί ορθά και συνεπώς είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, 

κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτησή τους μειώνει τα ποσά αυτά και 

αναγράφεται μόνο η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Στην περίπτωση πώλησης μετοχών 

εντός του εξεταζόμενου φορολογικού έτους, αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί 

στην επιστροφή του επενδεδυμένου κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 

αποκτήθηκαν από 1.1.2014 και μετά, ενώ το τυχόν κέρδος, το οποίο αποτελεί 

εισόδημα, αναγράφεται είτε στον υποπίνακα 4Ε (αν φορολογείται) είτε στον Πίνακα 6 

(αν δεν φορολογείται) κατά περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τα μικτά ασφαλιστικά 

συμβόλαια τα οποία είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις, όπου κατά τη λήξη τους ή την 

πρόωρη εξαγορά τους, δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, μόνο το 

μέρος του επιστραφέντος επενδεδυμένου κεφαλαίου που αναλογεί σε κεφάλαιο που 

καταβλήθηκε μετά την 1.1.2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης που ορίζει 

ότι οι καταβολές για ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που 

αποτελούν επενδυτικό προϊόν, υπάγονται σε τεκμήριο απόκτησης) και συνεπώς να 

αναγραφεί στους κωδικούς 781-782, καθόσον μόνο ποσά που αποτελούσαν δαπάνες 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, είχαν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του 

εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και είχαν δηλωθεί ως τεκμήριο όταν 

καταβλήθηκαν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων κατά την 

επιστροφή τους.  

Ομοίως, δύναται να περιληφθεί στους κωδικούς αυτούς και το ποσό φόρου που τυχόν 

επιστράφηκε σε φορολογούμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ είχε δηλωθεί και 

συμπεριληφθεί στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογικού 

έτους που καταβλήθηκε.  

Προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του 

συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.4172/2013, ειδικά 

για το φορολογικό έτος 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί 

εξαιτίας της πανδημίας (Covid- 19), στους κωδικούς (781)-(782) αναγράφονται και 

χρηματικά ποσά δωρεών ή γονικών παροχών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της οικείας δήλωσης φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής εντός των μηνών Νοεμβρίου 
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και Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την 31.12.2020 κατόπιν παράτασης 

της προθεσμίας υποβολής τους αρχικά με την απόφαση Α.1276/2020 (Β’ 5635) και στη 

συνέχεια με την απόφαση Α.1038/2021 (Β’ 773) του Υφυπουργού Οικονομικών, υπό 

την προϋπόθεση ότι η καταβολή των χρημάτων από τον δωρητή στον δωρεοδόχο έγινε 

εντός του 2020.  

Οι προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε χρήμα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία 

(σχετ. Ε.2077/20) μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να αναγραφούν στους κωδικούς 

781-782 χρησιμοποιώντας ως αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

Δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς, συνεπώς δεν καλύπτουν τεκμήρια, τα 

ποσά που χορηγήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη συγκεκριμένων και 

ειδικών αναγκών του φορολογούμενου, όπως ενδεικτικά είναι τα έξοδα κηδείας της 

περίπτωσης γ’ του άρθρου 4 του ν.4520/2018, ή η παροχή της περίπτωσης θ’ του 

άρθρου 4 του ν.4520/2018 (η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ορισμένους 

μοναχούς, κληρικούς κ.λπ.).  

η. Κωδικοί 783-784: Δηλώνεται μόνο το τυχόν υπόλοιπο αχρησιμοποίητο μέρος των 

ποσών που είχαν ενταχθεί στις διατάξεις των άρθρων 88 του ν. 3259/2004 (Α’ 149) και 

18 του ν. 3842/2010 (Α’ 58), το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά το εξεταζόμενο έτος. Οι 

φορολογούμενοι που θα δηλώσουν ποσά στους κωδικούς αυτούς, δύνανται να 

οδηγηθούν στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται μόνο για 

κάλυψη δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

θ. Κωδικοί 787-788: Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν 

από τον φόρο. 

ι. Προστίθενται νέοι κωδικοί 423-424 με προσυμπληρωμένο ποσό εισοδήματος που 

προσδιορίστηκε κατά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης εντός του 2020 στο 

πλαίσιο υφιστάμενης ή παρελθούσας εργασιακής σχέσης, καθώς και την αξία των 

μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν εντός του 2020 στο πλαίσιο προγραμμάτων 

διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος. Οι κωδικοί προσυμπληρώνονται, για 

πληροφοριακούς λόγους, με βάση την ηλεκτρονική πληροφόρηση που θα λάβει η 

Α.Α.Δ.Ε. από τις εταιρίες, αλλά δεν θα συμμετέχουν στην εκκαθάριση, καθόσον τελεί 

υπό αίρεση το πότε και πώς θα φορολογηθεί το προσδιοριζόμενο κατά περίπτωση 

εισόδημα (σχετ. Ε. 2208/2020 εγκύκλιος).  

ια. Στους κωδικούς 429-430 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία - χρηματικά ποσά που 

δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν 

εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια. 

Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν 

υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα 

αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με 

τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση. Στους κωδικούς αυτούς δύναται να 

αναγραφεί το επίδομα αλλοδαπής της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 

του ΚΦΕ, το οποίο δεν καλύπτει τεκμήρια, διότι χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για 

να ανταποκριθούν οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, κατά τη ρητή 

διάταξη του νόμου, στην ανάγκη διαβίωσης στην αλλοδαπή χώρα και συνεπώς έχει 

αποζημιωτικό χαρακτήρα και χορηγείται για κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, στις 

οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί.  

ιβ. Στους κωδικούς 435-436 «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών 

που φορολογούνται με τον ν. 4607/2019», αναγράφονται τα μερίσματα πλοιοκτητριών 
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εταιρειών που έχουν υπογράψει το νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής, αλλά δεν 

έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος 

με βάση τις διατάξεις του ν.27/1975 καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 και καλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων στην αλλοδαπή ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή, στην 

περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Όταν το τίμημα καταβάλλεται 

στην αλλοδαπή, ενώ το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στην ημεδαπή, επιλέγεται, 

κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των κωδικών του Πίνακα 5.2., η ένδειξη 

«καταβολή του τιμήματος στην αλλοδαπή».  

ιγ. Για τη δήλωση της κατοικίας προσώπων που διαμένουν σε διαμερίσματα που 

έχουν εκμισθωθεί από υπεργολάβους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (π.χ. ΜΚΟ, 

Δήμοι κ.λπ.), δηλαδή πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή 

προστασία και εντάσσονται σε προγράμματα παροχής προσωρινής στέγασης ή/και 

οικονομικού βοηθήματος που πραγματοποιούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπληρώνεται, εφόσον υφίσταται 

υποχρέωση βάσει των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ, η ένδειξη «φιλοξενία», καθώς 

και ο κωδικός 801 με τον ΑΦΜ του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που 

έχει εκμισθώσει το εκάστοτε διαμέρισμα. Ευνόητο είναι ότι εν προκειμένω δεν τίθεται 

θέμα αποδοχής της φιλοξενίας από την πλευρά του νομικού προσώπου ή της νομικής 

οντότητας, καθόσον δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε1. Στην περίπτωση που 

οι επωφελούμενοι των σχετικών προγραμμάτων φιλοξενούνται σε Ανοιχτή Δομή 

Προσωρινής Υποδοχής (containers), συμπληρώνουν στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 

την ένδειξη «σκηνίτης». 

ιδ. Στις περιπτώσεις έγγαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την 

επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης και ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει 

ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη, είτε δωρεάν 

παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, 

συμπληρώνει τον κωδικό 801 με τον ΑΦΜ του συζύγου και τον κωδικό 092 που αφορά 

στη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη που έχει 

προστεθεί «συνοίκηση με σύζυγο».  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 (ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η’ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ)  

44. α) Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής», αναγράφεται το ποσό δαπανών που 

πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών και μέχρι το απαιτούμενο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15, την 

παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 και την παρ. 71 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 

(Α’ 167), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4797/2021 (Α’ 66). 

Ο φορολογούμενος απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει τις δαπάνες αυτές στην 

ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και να τις έχει 

εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, όπως 

ενδεικτικά κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες [χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, 

προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards)], πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών 

Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 (μεταφορά πίστωσης, εντολές 

άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω 

ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), paypal 

κ.λπ. καθώς και η καταβολή μετρητών προς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του 

ν.4537/2018 (σε γκισέ ή σε μηχάνημα easy-pay).  
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Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που συμπληρώνονται στους εν 

λόγω κωδικούς είναι αυτές που ορίζονται με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 6 του 

άρθρου 15 του ν.4172/2013 και την απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών Α.1163/2020 

(Β’ 3119).  

Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό των δαπανών προσδιορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις 

εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προέρχεται από μισθωτή εργασία και 

συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι 

χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών. Ως πραγματικό εισόδημα επί του οποίου 

υπολογίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών είναι κάθε εισόδημα που 

εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες εισοδημάτων ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 

φορολογείται αυτοτελώς ή με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 

4172/2013 ή με την κλίμακα της παραγράφου 4 του άρθρου 40 ν. 4172/2013 ή 

απαλλάσσεται του φόρου.  

Στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού 

έτους 2020 και αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και 

ΕΝΦΙΑ (ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών), δανειακές υποχρεώσεις 

προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό) και για ενοίκια, υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του πραγματικού 

εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις 

εκατό (20%), υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται 

για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, 

επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας 

των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.  

Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το συνολικό 

ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 του 

φορολογικού έτους 2020, όλων των κατηγοριών εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει 

από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2020. 

Επιπροσθέτως, δεν περιλαμβάνεται το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον 

φορολογούμενο στον/ στην διαζευγμένο-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης 

ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά 

τεκμηρίων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013.  

Επίσης, δεν υπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία-

συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, η αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 15 

του ΚΦΕ, το ασφάλισμα της παρ. 4 του άρθρου 15 του ΚΦΕ, το επίδομα εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας 

στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5 άρθρου 64 ν.4756/2020), η αγροτική 

επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης, η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή 

οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους, καθώς και οι έκτακτες 

αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και 

αποτελούν εισόδημα.  

Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από την Α.Α.Δ.Ε., αλλά το 

ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αναγράφεται από τους φορολογούμενους. Προς 

διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η Α.Α.Δ.Ε. αναρτά την ηλεκτρονική 

πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το 

βάρος της απόδειξης, αναγράφουν τα ποσά αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες 
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προϋποθέσεις. Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη πληροφόρηση, 

συμπεριλαμβάνονται εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και αποδεικνύονται από 

τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.  

Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που αφορούν δαπάνες αγοράς 

αγαθών και λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής, έχουν κατατεθεί στον εργοδότη του φορολογούμενου ή στο ασφαλιστικό 

ταμείο/ασφαλιστική εταιρία που είναι ασφαλισμένος, προκειμένου να αποζημιωθεί για 

την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, λαμβάνεται υπόψη μόνο το τυχόν μέρος της 

δαπάνης που επιβαρύνθηκε ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ενδεικτικά παραδείγματα 

τέτοιων δαπανών αποτελούν οι φαρμακευτικές δαπάνες, οι δαπάνες για την αγορά 

ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα κ.λπ.), αναλώσιμων 

νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων (πατερίτσες, αναπηρικά 

αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης κ.λπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, 

συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κ.λπ.), οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης 

και διαμονής των ασφαλισμένων, οι δαπάνες για νοσήλια, οι δαπάνες για 

βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ., όταν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από 

εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δύναται να 

χρησιμοποιηθούν από τους φορολογουμένους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν 

δαπάνες που εκπίπτουν με βάση άλλη φορολογική διάταξη. Προκειμένου να ληφθούν 

αυτά τα ποσά υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου 

ή της ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου 

και από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:  

i) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,  

ii) το συνολικό ποσό της δαπάνης, για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,  

iii) το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο 

ή την ασφαλιστική επιχείρηση και  

iv) το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.  

Στην περίπτωση που η βεβαίωση εκδοθεί κατά το επόμενο έτος από το έτος που 

κατεβλήθησαν οι δαπάνες, είτε υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση βάσει του άρθρου 

19 του ν. 4174/2013 για το έτος που κατεβλήθησαν είτε δηλώνονται για να εκπέσουν 

στο έτος χορήγησης της βεβαίωσης. Μετά την κατάργηση του άρθρου 18 του ν. 

4172/2013, οι ιατρικές δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο (ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος), 

αλλά οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου 

στους κωδικούς 049-050 (Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών).  

Επίσης, σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εγγάμων, όπου 

καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή 

μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται, κατά τον 

προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο 

μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού 

δαπανών. Ακόμη στην ίδια ως άνω περίπτωση, όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών 

συμφώνου συμβίωσης ανήκει στα πρόσωπα των περιπτώσεων για τα οποία δεν 

απαιτείται η πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και εφόσον 

πραγματοποιεί δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε το δηλωθέν ποσό των 

δαπανών του δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου να μεταφερθεί στον άλλο 

σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα 

απαιτούμενου ποσού δαπανών.  
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Εάν το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του 

απαιτούμενου ποσού δαπανών, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της 

κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του 

ν.4172/13, κατά περίπτωση, προσαυξάνεται ως εξής:  

(i) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι υψηλότερο 

του είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από 

μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητη περιουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο 

φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 

απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 

πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%). 

(ii) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 

20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις, 

ακίνητη περιουσία και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος προσαυξάνεται κατά 

το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του είκοσι τοις εκατό (20%) του 

πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και 

επιχειρηματική δραστηριότητα και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά 

μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και, 

επιπροσθέτως, κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του 

απαιτούμενου ποσού δαπανών και του είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού 

εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική 

δραστηριότητα, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή έντεκα τοις εκατό (11%).  

Ο φόρος δεν προσαυξάνεται για τους φορολογούμενους:  

i) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία, σύμφωνα με τις κανονιστικές 

πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.  

ii) των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 

εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID -19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και 

το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),  

iii) των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 

διαστήματος εντός του 2020 με βάση το άρθρο εξηκοστό τρίτο της από 30.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου {Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α’ 86), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 

(Α’ 104),  

iv) εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού 

διαστήματος εντός του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 

123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), όπως τα πρόσωπα αυτά θα αποσταλούν στη 

Φορολογική Διοίκηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  

v) είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το 

οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID - 19, κατόπιν σχετικής 

επεξεργασίας από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
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4683/2020, όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 

(Α’ 227) και την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) μετά και την 

τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),  

vi) είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 

2019.  

β) Στους κωδικούς 059-060 όπου αναγράφονται οι δωρεές χρηματικών ποσών που 

προβλέπονται στο άρθρο 19 του ΚΦΕ, αναγράφονται και ποσά που έχουν καταβληθεί 

μέσω e-banking ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών, εφόσον αυτό 

αποδεικνύεται από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του καταβάλλοντα ή από 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα. Ομοίως, δύνανται να 

αναγράφονται και τα χρηματικά ποσά των δωρεών που έχουν καταβληθεί μέσω ΕΛΤΑ 

και κατατίθενται στα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) υπέρ 

φορέων της ΠΟΛ 1010/2014 απόφασης (Β’ 4). Από το φορολογικό έτος 2020 και εξής 

επί των ανωτέρω δωρεών αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τον φόρο ποσοστό είκοσι 

τοις εκατό (20%), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του 

ν. 4172/2013. Για την απόδειξη της καταβολής των εν λόγω δωρεών μέσω ΕΛΤΑ 

απαιτείται, αντί του γραμματίου είσπραξης του πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται 

στην ΠΟΛ 1088/2015 απόφαση ΓΓΔΕ (Β’ 763), αποδεικτικό κατάθεσης που εκδίδεται 

από τα ΕΛΤΑ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός του αποδεικτικού 

κατάθεσης (αριθμός συναλλαγής), το ποσό της δωρεάς, καθώς και η ημερομηνία 

κατάθεσης του εν λόγω ποσού. Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και οι δωρεές σε 

αθλητικά σωματεία, όπως ορίστηκαν με την Α.1468/2019 απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομικών.  

γ) Κωδικοί 077-078: Συμπληρώνεται το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που 

καταβλήθηκε για επιχείρηση τριτογενούς τομέα που είναι εγκατεστημένη σε κτήριο 

της περιοχής «Γεράνι» ή «Μεταξουργείο» του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, το 

οποίο εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. Β2 των 

άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011. Η έκπτωση αυτή διενεργείται κάθε χρόνο και κατ’ 

ανώτατο όριο για μια πενταετία από τον χρόνο πρώτης εγκατάστασης (ΠΟΛ 1096/2012 

κοινή υπουργική απόφαση Β’1162). Οι φορολογούμενοι που ωφελούνται του πιο πάνω 

κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που καταβάλλεται από τον φόρο 

εισοδήματος, οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Ο.Υ, με τους προβλεπόμενους τρόπους, 

τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1096/2012 (ΦΕΚ Β’ 1162) 

Α.Υ.Ο.  

δ) Στους κωδικούς 663-664 αναγράφονται τα ποσά επένδυσης για παραγωγή 

οπτικοακουστικού έργου του άρθρου 71 Ε του ν. 4172/2013, οι διατάξεις του οποίου 

ενσωματώθηκαν στον ΚΦΕ με την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του ν. 4549/2018 και 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 4704/2020 (Ε. 2189/2020).  

ε) Στους κωδικούς 055-056 και 057-058 αναγράφονται τα ποσά δαπάνης για την 

ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, καθώς και 

για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίων ή αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των 

Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίστοιχα (άρθρο 8 ν. 3023/ 2002). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4172/2013 (η οποία 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.4472/2017), ποσοστό είκοσι τοις εκατό 

(20%) επί των ανωτέρω ποσών που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης της 

περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3023/2002, εκπίπτει από τον φόρο, με την 

προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα 

εκατό (100) ευρώ. Επιπλέον, το συνολικό ποσό των εν λόγω δαπανών δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του χρηματοδότη 

και με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 8 του ν. 3023/2002.  

Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, από το 

ίδιο πρόσωπο/χρηματοδότη, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων 

στον υπολογισμό του εν λόγω ορίου των ποσών της αποζημίωσης βουλευτών και 

ευρωβουλευτών και των συντάξεων βουλευτών και ευρωβουλευτών που διατίθενται 

στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων). Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση 

υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ίδιο πρόσωπο/χρηματοδότη, κατά τη διάρκεια του 

ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ 

(άρθρο 8 ν.3023/2002).  

Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, 

καθώς και προς υποψηφίους ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπερβαίνει τα 500 ευρώ, διενεργείται 

υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τους 

δικαιούχους χρηματοδότησης, με ονομαστική κατάθεση. Η χρηματοδότηση με ποσά 

μικρότερα των ανωτέρω μπορεί να πραγματοποιείται με οποιαδήποτε μέθοδο επιτρέπει 

τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο να μπορεί 

να ταυτοποιηθεί. Σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς τραπεζική κατάθεση στους 

προαναφερθέντες λογαριασμούς εκδίδεται υποχρεωτικά απόδειξη είσπραξης, στην 

οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού Μητρώου ή ο 

αριθμός δελτίου ταυτότητας του καταθέτοντος προσώπου (άρθρα 7 και 7β ν. 

3023/2002).  

Τα πρόσωπα που χρηματοδοτούν τους ως άνω δικαιούχους φυσικά πρόσωπα με ποσά 

άνω των 300 ευρώ ανεξαρτήτως τρόπου χρηματοδότησης, ελέγχονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4172/2013 και υποχρεούνται να συμπεριλάβουν το ποσό 

της χρηματοδότησης στον πίνακα 5.2 (κωδικοί 725-726) της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. 

Για την ιδιωτική χρηματοδότηση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων του 

ν.3023/2002, για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και 

βουλευτών.  

στ) Οι κωδικοί 623-624 συμπληρώνονται με την πραγματοποιηθείσα παραγωγική 

επένδυση από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων 

προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου 

επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο πλαίσιο των 

διατάξεων του ν. 3908/2011 (Α’ 8) (φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011) και του ν. 

4399/2016 (Α’ 117) (φορολογική απαλλαγή ν.4399/2016), μετά την τροποποίησή του 

με τον ν. 4605/2019. Με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του 

ν.4399/2016, στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του 

υπόψη νόμου παρέχεται το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής που 

συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 

πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ως 

κέρδη που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία νοούνται τα φορολογητέα 

κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών. Τα ανωτέρω 

έχουν εφαρμογή και για το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που υπολογίζεται κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.3908/2011. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης 
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της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την 

πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το 

αρμόδιο όργανο ελέγχου.  

ζ) Στους νέους κωδικούς 625-626 συμπληρώνονται οι εισφορές κεφαλαίου των 

επενδυτών («επενδυτικοί άγγελοι/angel investors») που υπάγονται στις διατάξεις του 

άρθρου 70Α του ν.4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4712/2020 

(Α’ 146). Από το φορολογητέο εισόδημα του «επενδυτικού αγγέλου» (επενδυτή) 

εκπίπτει ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου 

σε επιχειρήσεις [Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) με έδρα την Ελλάδα], που είναι 

εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλογικά ανά 

κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου 

πραγματοποιήθηκε η εισφορά κεφαλαίου [σχετική η αριθμ. 39937/2021 (Β’ 1415) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ].  

Το ποσό της έκπτωσης υπολογίζεται επιμεριστικά ανά κατηγορία και κατ’ αναλογία 

του δηλωθέντος εισοδήματος. Η έκπτωση δύναται να εφαρμόζεται για εισφορά 

κεφαλαίου μέχρι του συνολικού ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά 

φορολογικό έτος, οι δε εισφορές αυτές διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο 

αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ ανά επιχείρηση. Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 

«επενδυτικού αγγέλου» πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς 

κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο 

αυτό καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου να 

έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. Το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, 

παρέχεται τόσο στους φορολογούμενους που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην 

ημεδαπή όσο και στους φορολογικούς κάτοικους αλλοδαπής.  

η) Στους νέους κωδικούς 627- 628 συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών 

που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020 και αφορούν στη λήψη 

υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων του άρθρου 

39Β του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές αναγνωρίζεται στο εξής μείωση από το 

φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, επί του ποσού των δαπανών που αφορούν 

στη λήψη υπηρεσιών για την αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση 

κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα 

αναβάθμισης κτιρίων και εφόσον οι εν λόγω δαπάνες πραγματοποιούνται με τη χρήση 

ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Οι δαπάνες 

μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό 

σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών 

προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο 

συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Αν το ποσό της πίστωσης 

που δικαιούται ο φορολογούμενος για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από 

τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με 

άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο 

φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος 

του συμφώνου συμβίωσης.  

Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου, εφόσον:  
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i) πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται 

στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική 

κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και  

ii) δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.  

Το ποσό της μείωσης του φόρου που δικαιούται ο φορολογούμενος υπολογίζεται επί 

ανώτατου συνολικού ορίου δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ, για όλα τα έτη, 

ήτοι 2020, 2021 και 2022. Το ανώτατο ποσό μείωσης που δικαιούται ο 

φορολογούμενος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων (6.400) 

ευρώ, κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα 

τρία επόμενα έτη (Σχετ. Α. 1090/2021 κοινή υπουργική απόφαση). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών, 

αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά του ν. 4308/2014 και η εξόφλησή 

τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Στα 

παραστατικά απαιτείται να αναγράφεται διακριτά το ποσό που αφορά αποκλειστικά 

στη λήψη υπηρεσιών, διότι μόνο αυτό το μέρος της δαπάνης εμπίπτει στις εν λόγω 

διατάξεις, όχι το μέρος που αφορά στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.  

θ) Στους κωδικούς 629- 630 συμπληρώνονται οι δωρεές προς το «Κέντρο Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ν. 3785/2009).  

ι) Στους κωδικούς 631-632 συμπληρώνονται οι δωρεές προς την Επιτροπή «Ελλάδα 

2021» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4647/2019.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ)  

45. Για τα εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ (άγαμα 

τέκνα, ανιόντες, ανήλικοι ορφανοί συγγενείς, αδέλφια με αναπηρία κ.λπ.) η αναγραφή 

του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική και για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών, αλλά και 

για τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 18, εφόσον τους έχει αποδοθεί ΑΦΜ κατά τον χρόνο 

υποβολής της δήλωσης.  

46. Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το όνομα, το έτος γέννησης, η σχολή ή το σχολείο, 

ο ΑΦΜ στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί και ο ΑΜΚΑ. Οι φορολογούμενοι που δεν 

επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ των εξαρτώμενων μελών τους, υποβάλλουν 

τις δηλώσεις τους χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αποστολή με τους 

προβλεπόμενους τρόπους. Επίσης συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον 

συντρέχει περίπτωση, ότι πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι υπόχρεα 

σε υποβολή δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ανήλικου που υποχρεούται να 

υποβάλει δήλωση.  

47. Στην περίπτωση που οι έγγαμοι επιλέξουν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις και 

προκειμένου να τύχουν και οι δύο της μείωσης του άρθρου 16 του ΚΦΕ, 

συμπληρώνουν και οι δύο τον Πίνακα αυτόν.  

48. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή λύσης του γάμου ή του 

συμφώνου συμβίωσης, τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν και τους δύο γονείς, οι οποίοι 

δικαιούνται την μείωση του φόρου του άρθρου 16 του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση ότι 

είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες και το αγροτικό εισόδημά 

τους είναι μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού εισοδήματός τους (Ε.2103/2021 

εγκύκλιος).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ)  
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49. Οι κωδικοί 995-996 χρησιμοποιούνται προκειμένου να εφαρμοστεί ο συντελεστής 

τριάντα τρία τοις εκατό (33%) που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 

του άρθρου 29 του ΚΦΕ στο εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 

4 του άρθρου 21. Δηλώσεις με συμπληρωμένα τέτοια ποσά υποβάλλονται μόνο στη 

Δ.Ο.Υ. και μόνο από φορολογούμενους που υποβάλλουν αρχικές ή τροποποιητικές 

δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 και της περ. 

γ’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) αντίστοιχα. Δεν απαιτείται η 

προσκόμιση δικαιολογητικών για την συμπλήρωση αυτών των κωδικών.  

50. Eιδικά για το φορολογικό έτος 2020, οι κωδικοί 985- 986 προσυμπληρώνονται, 

με την ένδειξη με αριθμό «1» στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ή η σύζυγός 

του/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.), υπάγονται στις διατάξεις των υποπερ. (i) 

έως (v) της παρ. 70α ή στις αντίστοιχες υποπερ. (i) έως (v) της παρ. 71α του άρθρου 72 

του ν. 4172/2013.  

 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο 

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή αποστέλλεται με τους 

προβλεπόμενους τρόπους, συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Κεφαλαίου Α’ του ν.4250/2014, ενώ όταν οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 

τα ως άνω δικαιολογητικά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο για μελλοντικό 

έλεγχο.  

1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) 

και της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) 

συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων, αποτελούν αδιαίρετη 

ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους. Τα 

προαναφερθέντα ισχύουν και για το έντυπο δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων 

(Ε16), το οποίο δεν συνυποβάλλεται αλλά φυλάσσεται από τον φορολογούμενο για 

μελλοντικό έλεγχο.  

2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και η κατάσταση 

οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), σε περίπτωση 

υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή, μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα 

έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με 

μηχανογραφικά μέσα, τα οποία, όμως, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα. 

3. Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, με τη 

δήλωση εισοδήματος υποβάλλουν, σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, 

αντίγραφο ισολογισμού νόμιμα υπογραμμένο.  

4. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 και προκειμένου να 

μην προστεθεί εισόδημα ανήλικου τέκνου στα εισοδήματα του γονέα που ενώ 

θεωρείται κατ’ αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης, έχει χάσει τη γονική 

μέριμνα, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, από το 

πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, οπότε και προστίθεται στα εισοδήματα του 

άλλου γονέα.  
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Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 και 

προκειμένου να μην λογιστεί ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα με το μεγαλύτερο 

εισόδημα, ενώ έχει χάσει τη γονική μέριμνα, η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει 

βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι 

ανήλικο τέκνο, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, 

από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο αυτής, από την οποία να προκύπτει ότι 

έχει χάσει τη γονική μέριμνα, οπότε και λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του άλλου 

γονέα.  

5. i) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος και από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, καθώς και των 

εισοδημάτων των περιπτώσεων δ’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ 

τα οποία εξομοιώνονται φορολογικά με μισθό (ΠΟΛ. 1098/2016 και ΠΟΛ. 

1096/2017), τα οποία χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), απαιτούνται καταρχήν οι γνωματεύσεις των 

οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), 

το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί μετά την 1.9.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του ν. 3863/2010. Γίνονται δεκτές και οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν 

από την 1.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές 

επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση και 

χρησιμοποιούνται εξίσου για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ’ 

αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που 

λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό 

φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος 

για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις 

των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού 

(Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του 

Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 

ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και 

εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 1.9.2011.  

Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να 

διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που 

αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω 

αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για 

το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.  

Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό 

φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις 

εκατό (80%), αρκεί να προσκομίζει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση 

συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει 

ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, 

συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως 

και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όταν η 

σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), 

για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από 

αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και για την απαλλαγή της από τον φόρο εισοδήματος 

απαιτείται:  

α) απόφαση μονιμοποίησης της αναπηρικής σύνταξης (ή παράτασης επ’ αόριστο) από 

τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα και  
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β) γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής Αναπηρίας όλων των Φορέων, Κλάδων 

και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελούσε σε ισχύ 

κατά τη μονιμοποίηση της αναπηρικής σύνταξης, η οποία πιστοποιεί ποσοστό 

αναπηρίας 80% και άνω, είτε αυτή αφορά σε γνωμάτευση προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής 

Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής 

(Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.).  

Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του 

ίδιου ή διαφορετικών φορέων και ισχύουν και οι δύο μέσα στο φορολογικό έτος 2020, 

πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η 

γνωμάτευση με το υψηλότερο ποσοστό αναπηρίας.  

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί γνωμάτευση από δευτεροβάθμια υγειονομική 

επιτροπή κατισχύει της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.  

ii) Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ, απαιτούνται τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του 

εξαρτώμενου μέλους του που δικαιούται την εν λόγω μείωση:  

α) Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις 

εκατό (67%), γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής 

Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).  

Για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας 67% γίνονται δεκτές, εκτός από τις 

γνωματεύσεις της Α.Σ.Υ.Ε. και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις υγειονομικές 

επιτροπές της Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας και της 

Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, καθόσον ενώ καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές 

πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 

στις νομαρχίες και το Δημόσιο, οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού 

(Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική 

Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του 

Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, για την 

πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου.  

Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 

του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ’ 

αόριστον, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που 

λήγει η ισχύς τους.  

Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να 

διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που 

αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω 

αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για 

το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.  

Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη 

επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.  

β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, καθώς και 

για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, απαιτείται σχετική 

βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  

Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία και τα θύματα 

πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία 
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αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 

ή 4.  

Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών 

σε πολεμική περίοδο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους 

χορηγεί τις αποδοχές τους.  

Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο 

συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα 

τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για τον λόγο αυτό, βάσει του οικείου 

νομοθετικού πλαισίου, κάθε φορά.  

Η μείωση των διακοσίων (200) ευρώ του άρθρου 17 του ΚΦΕ χορηγείται μόνο μια 

φορά, ακόμη κι αν συντρέχουν παράλληλα περισσότερες από μία από τις περιπτώσεις 

α’ ως δ’ και συνεπώς δεν μπορούν να συμπληρωθούν ταυτόχρονα οι κωδικοί 001-002 

και 009-010.  

Οι απαλλαγές των αναπήρων των άρθρων 14 και 43Α του ΚΦΕ πρέπει να εξετάζονται 

αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις πρόσθετες μειώσεις φόρου του άρθρου 17 του ΚΦΕ, 

ακόμη κι αν αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με δύο γνωματεύσεις από 

διαφορετικούς φορείς.  

iii) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΦΕ, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που 

αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρθρων 16, 

17 και 19 του ΚΦΕ, εκτός κι αν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο 

κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και  

α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους 

αποκτάται στην Ελλάδα ή  

β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα 

δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους 

της κατοικίας τους.  

Για την υπαγωγή στην περίπτωση α’ απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής 

φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά τους και για το εισόδημα που απέκτησαν 

στην Ελλάδα, ενώ για την εφαρμογή της περ. β’ απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής 

φορολογικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το φορολογητέο εισόδημα των εν 

λόγω φυσικών προσώπων στο κράτος κατοικίας τους είναι τόσο χαμηλό που ενώ θα 

δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει, της φορολογικής τους νομοθεσίας, δεν 

επωφελούνται αυτής (σχετ. οι C-39/2010, C-169/2003 και C- 279/1993 αποφάσεις του 

ΔΕΕ). Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται από την αλλοδαπή χώρα οι ως άνω 

βεβαιώσεις, αρκεί αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης θεωρημένο κατά τα διεθνή 

νόμιμα. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρ. 14 του ΚΦΕ, οι μισθοί, οι 

συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) απαλλάσσονται από τον φόρο. 

Ελλείψει ρητής διάκρισης στον νόμο, αυτά τα εισοδήματα είναι απαλλασσόμενα του 

φόρου, ανεξάρτητα από το αν αποκτώνται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή 

αλλοδαπής, εφόσον προσκομίζονται τα οριζόμενα δικαιολογητικά.  

Επιπλέον, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα 

και παρουσιάζουν αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, 

απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για όλες τις κατηγορίες 

εισοδημάτων τους, εφόσον κατέχουν τα οριζόμενα δικαιολογητικά, καθόσον η παρ. 2 
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του άρθρου 43Α του ΚΦΕ δεν κάνει διάκριση μεταξύ των φορολογικών κατοίκων 

ημεδαπής και αλλοδαπής.  

iv) Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, ανεξαρτήτως ποσοστού, με διάρκεια 

αναπηρίας που δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, δεδομένου 

ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής 

ελάφρυνσης/ απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές γίνονται αποδεκτές και ο 

φορολογούμενος τυγχάνει της προβλεπόμενης μείωσης φόρου ή απαλλαγής για 

ολόκληρη τη χρήση (ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ2016/29.7.2016 έγγραφο).  

6. Προκειμένου να συμπληρωθούν χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για 

πολιτιστικές χορηγίες του ν. 3525/2007 (Α’ 16) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα 

νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, 

καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις 

αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς 

πολιτιστικούς, απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:  

α) επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία 

χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από το νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ 

χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική,  

β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών απαιτούνται και τα πρωτότυπα 

αποδεικτικά καταβολής των ποσών της χορηγίας και  

γ) σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, απαιτείται και 

φωτοαντίγραφο της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και τα αποδεικτικά παράδοσης της 

χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής.  

Το συνολικό ποσό που αφαιρείται από το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% 

του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος. Τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώς και 

των χορηγιών που συμπληρώνονται στους κωδικούς 061-062 δεν πρέπει να έχουν 

ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.  

7. Στην περίπτωση που αναγράφονται στους κωδικούς 781-782 του Πίνακα 6 της 

δήλωσης ποσά από διάθεση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων 

(εκτός ακινήτων για τα οποία συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο) μεταξύ 

ιδιωτών και συνεπώς δεν εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπονται από τα ΕΛΠ, 

απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο για το τίμημα της πώλησης η προσκόμιση 

υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή παραστατικό κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό.  

8. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 1497/1984 (Α’ 188) προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα 

(Κανονισμός 2016/1191, Κανονισμός 650/2012, σφραγίδα apostille, προξενική 

θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς 

συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση). Για τα 

πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1118368 

ΕΞ2020/6-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης. Από τη διαδικασία αυτή 

εξαιρούνται οι «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ», όπως αυτές έχουν 

συμφωνηθεί με τα πενήντα επτά (57) κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει 

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις «ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ» με ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΔΑΒΙΑ, όπως 
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περιγράφονται στις ΠΟΛ. 1107/1999, ΠΟΛ. 1092/2005, ΠΟΛ. 1210/2015 αντίστοιχα 

για κάθε κράτος.  

9. Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων 

στην Ελλάδα γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), 

φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, το οποίο δεν προκύπτει στην Ελλάδα, απαιτείται 

ως δικαιολογητικό το παραστατικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων σε λογαριασμό 

Τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα. Τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδ. 781-782 

του εντύπου Ε1.  

Ως προς τα εισοδήματα του αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην 

Ελλάδα γραφείων σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, φορολογικών κατοίκων 

Ελλάδας, που δεν προκύπτουν στην Ελλάδα και βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 του 

ν.4172/2013 δεν υπόκεινται σε φορολογία, δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 του 

εντύπου Ε1.  

10. Κατά τα λοιπά, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

φορολογικού έτους 2020 συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που 

ορίζονται στις ΠΟΛ. 1088/2015, 1132/2015 (Β’ 1407), 1041/2016 (Β’  926), 

1096/2016 (Β’  2043), 1034/2017 (Β’  759), 1068/2018 (Β’  1319), Α. 1041/2019 

(Β’  353), Α.1201/2019 (Β’ 1861) και Α.1070/2020 (Β’ 1267) αποφάσεις Γ.Γ.Δ.Ε. και 

Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.  

11. Εφόσον κάποια από τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την παρούσα έχουν ήδη 

συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στη Φορολογική Διοίκηση ή έχουν 

διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ή υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό 

αρχείο και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, 

δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το φορολογικό έτος που αφορούσε το 

κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει 

μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό και με την προϋπόθεση ότι, αν το 

συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος, καλύπτει και το 

φορολογικό έτος 2020.  

 

Άρθρο 7 

Σε περίπτωση που με βάση τη δήλωση προσδιορίζεται πιστωτικό υπόλοιπο και 

εκδίδεται πράξη με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση του υπόχρεου και 

του/της συζύγου/ΜΣΣ για επιστροφή φόρου, εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για 

την υποχρέωση γνωστοποίησης του λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική 

Διοίκηση (του αριθμού ΙΒΑΝ). Η γνωστοποίηση του αριθμού ΙΒΑΝ πραγματοποιείται 

με υποβολή ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην διαδικτυακή 

πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο 

περιβάλλον taxisnet, σύμφωνα με την Α. 1019/2020 (Β’ 458) απόφαση του Διοικητή 

ΑΑΔΕ.  

Κατά την υποβολή της δήλωσης, μέσω υπερσύνδεσμου, δίνεται η δυνατότητα στον 

υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, ενώ ο/η σύζυγος/ΜΣΣ 

στην περίπτωση που με βάση την εκκαθάριση της κοινής τους δήλωσης δικαιούται 

επιστροφή φόρου, θα εισέλθει σε αυτήν, με τους δικούς του/ης κωδικούς πρόσβασης. 

Κοινός λογαριασμός δε δύναται να δηλώνεται από περισσότερους από δύο 

δικαιούχους. 

http://www.aade.gr/
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(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 8 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1349. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/οικ. 

32104 της 24/27.5.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού σε 

Νοσοκομεία της χώρας» (Β’ 2227) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου «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 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

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

κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).  

2. Το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης 

της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων 

Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους 

Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς 

μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του 

Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της 

υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 89), συμπλήρωση του ν. 4693/2020 

(Α’ 116) και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).  

3. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).  

4. Το π. δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

5. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).  

6. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων: Γ. Ν. Αθηνών «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ. 

Ν. Λαμίας και Γ. Ν. Χανίων στους οποίους προβλέπεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ).  

7. Την υπό στοιχεία 53127/30-11-2020 εισήγηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Αττικής.  

8. Την υπό στοιχεία 32264/27-08-2020 εισήγηση της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 

Θράκης.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8IhQp5YSIzY5QY5cFD59HE4aMG2qRkVEDRHT366hw7
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9. Την υπό στοιχεία 79155/07-09-2020 εισήγηση και τα από 28-07-2020, 31-07-2020, 

10-08-2020 και 02-09-2020 ηλεκτρονικά μηνύματα της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας.  

10. Την υπό στοιχεία 36929/13-08-2020 εισήγηση και το υπ’ αρ. 49390/23-10-2020 

έγγραφο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.  

11. Τα πρακτικά των υπ’ αρ. 125/01-09-2020 (θέμα 10ο) και 130/08-10-2020 (θέμα 

5ο και 6ο) Συνεδριάσεων του Κε.Σ.Υ.Πε.  

12. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 27547/28-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς 

κατανέμονται εκατό πενήντα εννέα (159) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού 

και οκτώ (8) οργανικές θέσεις κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας (εκ των 1000), σε 

Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης, 4ης, 5ης και 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι 

οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή εκατόν εξήντα επτά (167) οργανικών θέσεων προσωπικού ανά 

Νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο και αριθμό, που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 

54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, για την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των 

κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ως εξής:  

 

Α/Α ΔΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 
1η 

ΔΥΠΕ 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (οργανική 

μονάδα έδρας «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 50 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 7 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

10 

2 
4η 

ΔΥΠΕ 

Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (οργανική 

μονάδα έδρας 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ») 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 23 

3 
5η 

ΔΥΠΕ 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20 
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ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

5 

4 
7η 

ΔΥΠΕ 

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 

«ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 15 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 
 167 

 

Οι ανωτέρω εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες 

οργανικές θέσεις των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων της Ιατρικής και 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν συνυπολογίζονται στα 

ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32). 

 

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

 

1350. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. 38760 της 25/28.5.2021 «Καθορισμός δόσεων και 

κατανομή ποσού συνολικού ύψους 1.456.861,00€ σε Δήμους της Χώρας, έναντι 

δικαιούμενων επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), 

για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

– Αποχέτευσης» (Β’ 2228) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Α΄ 87),  

β) της περ. α της παρ. 5 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),  

γ) του τριακοστού άρθρου της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW2g5bzumKoajSl9gxWy2TtJmejao-pEt1EB1sxruN-z
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δ) του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133),  

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 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),  

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

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

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

(Α΄ 155),  

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 2),  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

3. Την υπό στοιχεία Υ1/08.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).  

4. Την υπ’ αρ. 19723/16.03.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

«Ορισμός Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη (Β’ 1064), κατά την 

παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)».  

5. α) Το υπ’ αρ. 7683/04.05.2020 αίτημα του Δήμου Μεσσήνης, β) την υπ’ αρ. 

312/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης, γ) την υπ’ αρ. 

78/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης, δ)  τις υπ’ αρ. 

4/2020 και 82/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μεσσήνης και ε) το υπ’ αρ. 4324/29.12.2020 

έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μεσσήνης.  

6. α) Το υπ’ αρ. 11636/02.09.2020 αίτημα του Δήμου Πλατανιά, β) την υπ’ αρ. 1/2021 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά, γ) την υπ’ αρ. 213/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, δ) την υπ’ αρ. 318/2020 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-

Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων και ε) το υπ’ αρ. 748/ 20.01.2021 έγγραφο του 

Δήμου Πλατανιά.  

7. α) Το υπ’ αρ. 5631/09.06.2020 αίτημα του Δήμου Ηράκλειας, β) την υπ’ αρ. 

56/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας, γ) την υπ’ αρ. 

41/ 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηράκλειας και δ) τα υπ’ αρ. 212/17.02.2021 και 

1443/10.02.2021 έγγραφα του Δήμου Ηράκλειας.  

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/43/13.04.2021 εισήγηση του Γενικού 

Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
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9. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που 

τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς 

Πόροι των Δήμων».  

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 

1.456.861,00 € σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων, η οποία θα αντιμετωπισθεί 

από τους αποδιδόμενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πολυετής συνολική επιβάρυνση 

των προϋπολογισμών των Δήμων για τα έτη 2021-2027 αναλύεται ως εξής: α) ποσό 

161.873,44€ για το έτος 2021, β) ποσό 242.810,17€ για το έτος 2022, γ) ποσό 

242.810,17€ για το έτος 2023, δ) ποσό 242.810,17€ για το έτος 2024, ε) ποσό 

242.810,17€ για το έτος 2025, στ) ποσό 242.810,17 € για το έτος 2026 και ζ) ποσό 

80.936,72€ για το έτος 2027, αποφασίζουμε:  

 

1. Κατανέμουμε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με χρέωση του 

λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 158), στους 

Δήμους του κάτωθι πίνακα, συνολικό ποσό 1.456.861,00€ προς κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης αυτών, για το 

χρονικό διάστημα 01.03.2020 έως 30.06.2020, ως ακολούθως: 

 

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ 

ΠΟΣΟ ΣΕ 

ΕΥΡΩ € 

1 51721 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 700.000,00 

2 59418 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 433.410,00 

3 56206 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 323.451,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.456.861,00 

 

2. Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του 

Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 

συμψηφίζονται με τη δικαιούμενη επιχορήγηση που αποδίδεται σε αυτούς από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 

δαπανών τους, σε εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Μάιο 

του 2021.  

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

----------.----------  
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1351. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 33332 της 27/28.5.2021 «Παράταση 

προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών 

επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 2229) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4684/2020 (Α΄ 86).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

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

διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133).  

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209).  

5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021» (Α΄ 251).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του 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).  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» (Α΄ 192).  

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α΄ 123).  

12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (Α΄ 2).  

13. Την υπό στοιχεία Α1110/17.05.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXwHj5aNSL6Z1E1uZZYKGJDdxpbn2gBDR8fx0eKgw-le
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συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76)» (Β΄ 2092).  

14. Την υπ’ αρ. οικ.24449/28.04.2021 απόφαση «Παράταση προθεσμίας καταβολής 

των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών 

στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού COVID -19» (Β΄ 1794). 

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 

4805).  

16. Την υπ’ αρ. 32185/25.05.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.  

17. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών 

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής 

των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 31.05.2021, 

καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, 

παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης 

καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές 

προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας 

ρύθμισης που αφορά η δόση.  

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα υπαγωγής 

Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:  

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή 

εκ περιτροπής απασχόληση,  

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05.11.2020, ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 κωδικού δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020.  

 

Άρθρο 3 

Απώλεια ευεργετημάτων 
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1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της 

παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους 

και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την 

ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει 

αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την 

ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη 

δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων 

η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

1352. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/Δ/ΥΠΑ 3126 της 18/28.5.2021 «Οικονομική 

Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού της εταιρείας με την επωνυμία 

“Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.”» (Β’ 2231) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 

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

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

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α΄143).  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 20, 24, 27 και 56 του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση 

του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (Α΄ 104).  

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtejcGpIXLG8v9-7s-Nvgg3eHCWTV5C9PO3wi8mwXaCrX
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5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

(Α΄ 145).  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών (Α’ 151). 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α΄ 123).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

13. Την υπ’ αρ. 116119 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών.  

14. Το γεγονός ότι με την υπογραφή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 

ύψους 120.000.000,00 ευρώ για το έτος 2021, η οποία θα βαρύνει τον ΑΛΕ 

2310889001 του Ειδικού Φορέα 1039-203-0000000 του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 του 

προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

15. Την υπό στοιχεία C(2020)9641/23.12.2020 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην υπόθεση SA.59462(2020/N) αναφορικά με τη χορήγηση κρατικής 

ενίσχυσης ύψους 120.000.000,00 ευρώ στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.».  

16. Την ανάγκη παροχής οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου 

Α.Ε.», 

 

Αποφασίζουμε και καθορίζουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος και την καταβολή της 

οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.»., ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Αρμόδιες Υπηρεσίες 

1. Η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» υποβάλλει τον πλήρη φάκελο 

δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, στη Γενική 

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η 

οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας αυτών.  
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2. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, εντός είκοσι (20) ημερών από την πιστοποίηση της 

αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), 

με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος, μετά από τον έλεγχο της παρ. 1, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της σχετικής δαπάνης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).  

 

Άρθρο 2 

Δικαιολογητικά 

Τα δικαιολογητικά, για την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος και την 

καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.», που 

υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 

Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και κοινοποιούνται αρμοδίως στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 

είναι τα ακόλουθα:  

1. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης 

οργάνου. 

2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από το 

Διατάκτη και περιλαμβάνει κατά στήλη: αα) τα στοιχεία του δικαιούχου νομικού 

προσώπου (Επωνυμία - τίτλος, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου [ΑΦΜ], αριθμός 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση 

κ.λπ.), ββ) πληρωτέο ποσό στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο.  

3. Αίτηση για την καταβολή της ενίσχυσης από την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου 

Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών 

και Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία 

κοινοποιούνται αρμοδίως και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

α. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, συνοδευόμενο από την Ανακοίνωση 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), με το οποίο παρασχέθηκαν, με την 

απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 130 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 132 του 

ν. 4548/2018 (Α΄ 104), οι παρακάτω εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας: (α) να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 (β) του άρθρου 24 του ν. 4548/2018. Στο πλαίσιο 

της εξουσίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα δύναται να αποφασίσει και την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για τους σκοπούς του άρθρου 30 του 

ν. 4772/2021 για την άντληση κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον εξήντα εκατομμυρίων 

(60.000.000,00€) ευρώ, (β)  να περιορίζει, αποκλείει ή μη το δικαίωμα προτίμησης των 

μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018, στο 

πλαίσιο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσία, και (γ) σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 56, την παρ. 1(β) του άρθρου 24 και την παρ. 4 του άρθρου του 

ν. 4548/2018, να αποφασίσει την έκδοση των τίτλων κτήσης μετοχών της παρ. 3 του 

άρθρου 30 του ν. 4772/2021 υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις, με αποκλεισμό του δικαιώματος 

προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας.  
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β. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνοδευόμενο από την 

Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας για την άντληση κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον εξήντα 

εκατομμυρίων (60.000.000,00€) ευρώ δυνάμει της παρ. 1(β) του άρθρου 24 του 

ν. 4548/2018 για τους σκοπούς του άρθρου 30 του ν. 4772/2021, ως προς την άντληση 

των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων.  

γ. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνοδευόμενο από την 

Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, με το οποίο αποφασίστηκε η έκδοση Τίτλων Κτήσης 

Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 56, την παρ. 1 (β) του 

άρθρου 24 και την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και διάθεση αυτών στο 

Ελληνικό Δημόσιο με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της 

Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4772/2021.  

δ. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, από την οποία 

πιστοποιείται η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και των 

τυχόν υπέρ το άρτιον ποσών εις χρήμα και η οποία στηρίζεται και μνημονεύει το 

απόσπασμα κίνησης του ειδικού λογαριασμού της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό 

ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ), στον οποίο έγινε η καταβολή σε μετρητά του ποσού της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των τυχόν υπέρ το άρτιον ποσών, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.  

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του νομίμου εκπροσώπου της 

ελεγκτικής εταιρείας που πιστοποιεί την καταβολή του κεφαλαίου, με την οποία 

δηλώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του άνω νόμου.  

στ. Ακριβές αντίγραφο αποδεικτικών δημοσίευσης της έκθεσης ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 

του άρθρου 20 ν. 4548/2018.  

ζ. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συνοδευόμενο από την 

Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του 

την αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4772/2021 έκθεση, από την οποία 

συνοδεύεται και στην οποία στηρίζεται, διαπιστώνει την πιστοποίηση, σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του ν. 4548/2018, της καταβολής της παραπάνω αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας και την άντληση κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον εξήντα 

εκατομμυρίων (60.000.000€) ευρώ, περιγράφοντας λεπτομερώς τα προβλεπόμενα 

στην παρ.  1(δ) του άρθρου 12 του ν.  4548/2018, δηλαδή, το νέο κεφάλαιο, το είδος 

μετοχής που εκδίδεται, την ονομαστική αξία μετοχής, τους όρους έκδοσης και το 

συνολικό αριθμό μετοχών της εταιρείας.  

η. Οικονομοτεχνική έκθεση της εταιρείας ως προς το ακριβές ύψος της ζημιάς που 

υπέστη στη χρονική περίοδο αναφοράς της ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην 

εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 

του άρθρου 30 ν. 4772/2021. Σε περίπτωση που από την εν λόγω οικονομοτεχνική 

έκθεση προκύπτει ότι το ύψος της ζημίας υπολείπεται του ποσού των εκατόν είκοσι 

εκατομμυρίων (120.000.000,00 €) ευρώ, τότε καταβάλλεται το ποσό αυτό.  

θ. Έγγραφη δήλωση παραίτησης προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε 

τυχούσα απαίτηση της εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο αναφοράς της 

ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του ελληνικού Δημοσίου που σχετίζονται 
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με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για την 

ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη Ισχύος 

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

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1353. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 24471 της 27/28.5.2021 «Μέτρα διευκόλυνσης 

ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής 

διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.6.2021 

έως και 30.6.2021» (Β’ 2232)  

Βλ. και νεότερες ρυθμίσεις της υ.α. 32673/2021 «Παράταση ισχύος μέτρων 

διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή 

εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) 

σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 

έως και 31.7.2021» (Β’ 2784), κατωτ. αριθ. 1410. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 27 του ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις 

γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις.» (Α’ 81),  

β) του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως 

Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),  

γ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

(Α’ 134),  

δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, 

χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας» 

(Α’ 53),  

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

Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις 

σφαλμάτων),  

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSxXieIfNw0xlrhaWlv_I1qRP3gFanC5NIEJDZPiAJ0o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XZoNjnH3CZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTAbmQHcouBGccpGYqai-n5oXPXSCxMdj6ywAUZdS1gf
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2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

3. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

4. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της παραλαβής πιστοποιητικών από τις 

Υπηρεσίες των Δικαστικών Αρχών, χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών αλλά και 

της ανάγκης για ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης 

σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαστικών αποφάσεων από 

τα δικαστήρια στον δικηγόρο και της εκτύπωσής τους με ισχύ επισήμου αντιγράφου 

για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του 

δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστικού Καταστήματος.  

5. Την υπ’ αρ. 24470/26-05-2021 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας 

μπορεί να προκληθεί απώλεια εσόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύψους περίπου πεντακοσίων 

εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (567.000,00 €) για το χρονικό διάστημα από 01.06.2021 

έως και 30.06.2021, αποφασίζουμε:  

 

Για το χρονικό διάστημα από 1.6.2021 έως και 30.6.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:  

i. Στα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 5 του 

π.δ. 25/2012 (Α’ 53), καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση 

καταβολής:  

α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του 

άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’  209).  

β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).  

ii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην 

περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αναστέλλεται και για τα 

ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη 

μορφή από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από αυτήν 

με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως ηλεκτρονικά 

έγγραφα που φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμοδίου 

δικαστικού υπαλλήλου ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Δικαστηρίου. 

 

----------.---------- 
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1354. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 της 

28/29.5.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 

Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2233) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 12 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00» (Β΄ 2366), κατωτ. αριθ. 1374, από την έναρξη ισχύος αυτής κατά 

την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 12) 

 

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

 

1355. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508 της 28/29.5.2021 «Προϋποθέσεις 

εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 2234) 
Η παρούσα απ. 

-που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από την απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας – Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33815 της 

31.5/1.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.33508/28.5.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και Επικρατείας “Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2234)» (Β’ 2282), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171/2021 

«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 2374), κατωτ. αριθ. 1375, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου 

αυτής και από την έναρξη ισχύος αυτής κατά την παρ. 3 ιδίου άρθρου εβδόμου. 

 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUL5LmSUMeZvWTnHzK7KB8NdQW5UU9YL9sHVnp4LFeBD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjt_uwxaTf4Wc71HsmKLWs6OshCAOZjTooLWThRGq0Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L25yp9NHeBbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcDZ-cECHQPJpXjOOBrscXvycm0vGoRIeBdGH2L39gvR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
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1356. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 504 της 28/29.5.2021 «Διαδικασία 

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 

μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 2236) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών 

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

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

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ιδίως του στοιχείου β’ της παρ. 3 του άρθρου αυτού.  

3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για 

την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 

κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014).  

4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 

σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 

COVID-19», όπως ισχύει και ιδίως τα τμήματα 3.1. και 3.12 αυτού.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).  

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143).  

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4172/2013» (Α’ 107).  

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRgIe8HMXiopikAieHJL0whYZ_oEMN7SjxMOE5ChQRg0
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13. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).  

15. Tην υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

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

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

17. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/06.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» 

(Β’ 3314).  

18. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 

19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 

του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 

5294/17.1.2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

20. Την υπ’ αρ. 1076/02.04.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση 

του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

(Β’ 1135).  

21. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 Απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

22. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που 

πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

23. Την από 28.05.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

24. Την υπό στοιχεία 62461ΕΞ2021/27.05.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
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1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη 

καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 

Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που 

καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και 

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η 

Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:  

α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί 

Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 

«Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες 

θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).  

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 

ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες 

πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

αα) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν 

νομίμως,  

ββ) απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο 

(2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η 

Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,  

γγ) είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους 

στο Παράρτημα I, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020,  

«δδ) όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά 

νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν:  

i) έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, 

έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,  

ii) έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2020, έως και την 

προθεσμία της παρ. 7 της παρούσας, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου,  

iii) έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 

μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, έως και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας απόφασης».  

Η υποπερ. δδ) αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 568 της 

16/16.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/ 28.05.2021 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

“Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο 

ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που 
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επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020” (Β’ 2236)» (Β’ 2551). 

εε) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, όπως αυτό 

προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή,  

στστ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η χρήση 

του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με 

την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της 

ΑΑΔΕ,  

ζζ) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α’ 137), 

ηη) είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,  

θθ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,  

ιι) είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, 

μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες.  

2. Από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που αποτελούν 

αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και 

νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές 

εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί 

και πολιτικά κόμματα.  

3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της παρ. 1 οι 

οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του 

Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους 

προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την 

έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση 

ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την 

προϋπόθεση ότι:  

α) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία 

αφερεγγυότητας και  

β) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο 

ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 

υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

«4. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν οριστικοποιήσει το έντυπο Ε3 για το 

φορολογικό έτος 2020, εντός της προθεσμίας της παρ. 7 και πριν την υποβολή 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική 

διαχειριστική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, να 

έχουν υποβάλλει, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 

εντός της προθεσμίας της παρ. 7 και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M3utSzAwpFgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkgnN-2L-uJn_6Dcc-mD_1svoPJ0sevx0jmQr2rgnT1
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Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 568 της 

16/16.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/ 28.05.2021 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

“Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο 

ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020” (Β’ 2236)» (Β’ 2551). 

5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η 

είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.  

6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 

επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην 

επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ.  

«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται 

στην πλατφόρμα έως τις 2 Ιουλίου 2021».  

 Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 568 της 16/16.6.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ504/ 28.05.2021 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “Διαδικασία υποβολής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 

επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως 

και Δεκέμβριο 2020” (Β’ 2236)» (Β’ 2551). 

8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί 

οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.  

9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών για μη 

καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, 

το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο 

προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία 

υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης 

μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα 

καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων 

που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M3utSzAwpFgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkgnN-2L-uJn_6Dcc-mD_1svoPJ0sevx0jmQr2rgnT1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8M3utSzAwpFgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbkgnN-2L-uJn_6Dcc-mD_1svoPJ0sevx0jmQr2rgnT1
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συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

1357. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 30/30.5.2021 

«Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

COVID-19» (Α΄ 87) 
Κυρώθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4806/9-10.6.2021 (Α’ 95), κατωτ. αριθ. 1381. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. α) Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, 

την παρ. 2 του άρθρου 5Α, το άρθρο 9Α, την παρ. 3 του άρθρου 21 και τις παρ. 1 και 

4 του άρθρου 25 του Συντάγματος.  

β) Τα άρθρα 16 και 21, την παρ. 2 του άρθρου 26 και την παρ. 1 του άρθρου 168 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

γ) Τα άρθρα 6, 7, 8, 35 και 45 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη της άμεσης επίτευξης, από την 

Ελληνική Δημοκρατία, του στόχου που τέθηκε κατά την έκτακτη Σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου 2021 για ταχεία υλοποίηση του 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των φυσικών προσώπων - κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 

Για την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile 

application) προς τον σκοπό ελέγχου του πιστοποιητικού του παρόντος άρθρου, 

βλ. άρθρο 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), κατωτ. αριθ. 1433Α. 

1. Θεσπίζεται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, με σκοπό τη διευκόλυνση της 

άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων - κατόχων 

του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Το Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 

φυσικού προσώπου - κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, το αποτέλεσμα της 

τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου 

ανάλυσης (PCR test), ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, κατά περίπτωση.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-SrPzKAEPjjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPdJV8VpnX6xBM_OOgMqi4DwxVIgnKudDkcvmZTvjX45
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8smx2PaOMA0btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGLWMCKpvSF9Ckzy1h98DFqzxXhWiYbr9a3hiH4g3MI2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL870ttxUrqL015MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc1lDhR8pPDAqJ94KggsNOObD_SiRmzUpdaTT8NpPBZ9
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2α. Όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, το Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  

α) Όνομα,  

β) επώνυμο,  

γ) ημερομηνία γέννησης,  

δ) στοχευόμενη νόσο,  

ε) είδος εμβολίου,  

στ) σκεύασμα εμβολίου,  

ζ) κάτοχο αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστή του εμβολίου,  

η) αριθμό σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων και  

θ) ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού με αναφορά της ημερομηνίας της τελευταίας 

ληφθείσας δόσης.  

2β. Όσον αφορά στο αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας το Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  

α) Όνομα,  

β) επώνυμο,  

γ) ημερομηνία γέννησης,  

δ) στοχευόμενη νόσο,  

ε) είδος της δοκιμασίας,  

στ) ονομασία της δοκιμασίας,  

ζ) κατασκευαστή της δοκιμασίας,  

η) ημερομηνία και ώρα συλλογής του δείγματος της δοκιμασίας,  

θ) ημερομηνία και ώρα παραγωγής του αποτελέσματος της δοκιμασίας,  

ι) αποτέλεσμα της δοκιμασίας και  

ια) δομή διενέργειας της δοκιμασίας.  

2γ. Όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 το Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19 περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  

α) Όνομα,  

β) επώνυμο,  

γ) ημερομηνία γέννησης,  

δ) στοχευόμενη νόσο από την οποία έχει νοσήσει το φυσικό πρόσωπο και  

ε) ημερομηνία του θετικού αποτελέσματος.  

«3. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας που λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr) και φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή 

υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά του. Για την είσοδο στην 

πλατφόρμα απαιτείται αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου-χρήστη με τη χρήση 

των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
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Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης (taxisnet). Το ανωτέρω Πιστοποιητικό μπορεί να χορηγείται και από 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα 

Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.), τα Καταστήματα Κράτησης του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και άλλες διοικητικές δομές φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143).» 

Το τρίτο εδ. της παρ. 3 τροποποιήθηκε προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση 

του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και από άλλες διοικητικές δομές 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.), και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της από την παρ. 1  

του άρθρου τριακοστού του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. αριθ. 1589Α. 

4. Για την άντληση των στοιχείων των παρ. 2α, 2β και 2γ, η ανωτέρω πλατφόρμα 

διασυνδέεται, ιδίως, με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

από τον κορωνοϊό CΟVID-19 του άρθρου 29 της από 30.3.2020 πράξης Νομοθετικού 

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

μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 84 

του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).  

5α. Η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη 

Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται την 

ανωτέρω πλατφόρμα, ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των παρ. 2α, 2β και 2γ του παρόντος, 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.).  

5β. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο 

«Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει, για λογαριασμό 

του υπευθύνου επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των 

κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 

λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των 

προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 

δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας 

σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και 

τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας για λογαριασμό της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις του Γ.Κ.Π.Δ. 

για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία. Μεταξύ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. 

Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του 

Γ.Κ.Π.Δ.  

5γ. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παρ. 2α, 

2β και 2γ είναι η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19, καθώς και η επαλήθευσή τους, προκειμένου να 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
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διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών 

προσώπων - κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

6. Η έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 δεν θίγει, ούτε επηρεάζει με 

οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα άλλων βεβαιώσεων εμβολιασμού, υποβολής σε 

διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, η έκδοση των οποίων 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και τη διασύνδεσή της με πρόσθετα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου 

τομέα και καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

COVID-19, τυχόν συμπληρωματικά μη προσωπικά στοιχεία που μπορεί να 

περιλαμβάνονται σε αυτό, οι περιπτώσεις και η διαδικασία χορήγησης του 

Πιστοποιητικού από τα Κ.Ε.Π., καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύνανται να γίνονται αποδεκτά, 

ως ειδικότερα πιστοποιητικά, για την εκπλήρωση του σκοπού της παρ. 1, οι βεβαιώσεις 

της παρ. 6, καθώς και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εμβολιασμού, υποβολής σε 

διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, που έχουν εκδοθεί από 

άλλα κράτη, υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην 

απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων 

προσώπων για τα οποία χορηγείται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών 

των ΟΤΑ α΄ βαθμού, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) και τα Καταστήματα Κράτησης, η 

διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού 

δύναται να καθορίζονται άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

κατά την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 από τις οποίες 

δύναται να χορηγείται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, οι ειδικότερες 

κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, η διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και κάθε 

άλλη ειδικότερη ή τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 

3.» 

Στην παρ. 7 προστέθηκαν τρίτο και τέταρτο εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ 

νέου στο σύνολό της από την παρ. 2  του άρθρου τριακοστού του ν. 4839/2021 (Α’ 

181), κατωτ. αριθ. 1589Α. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. 

αριθ. 1385. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. 

αριθ. 1417. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. 

αριθ. 1431. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
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Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3113), κατωτ. 

αριθ. 1438. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55002/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄4186), κατωτ. 

αριθ. 1540. 

Είχε εκδοθεί η υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56616 της 16/16.9.2021 «Προϋποθέσεις 

εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 4298), κατωτ. αριθ. 1555. 

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 70815/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5239) , κατωτ. 

αριθ. 1646. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ.Π.οικ. 70413/2021 «Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, 

προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και τήρηση θυρίδων 

αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του 

Πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)» (Β’ 

5300), κατωτ. αριθ. 1650. 

. 

Άρθρο δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 

44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της. 

 

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

 

1358. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.33510 της 30/30.5.2021 «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) 

έως τριάντα (30) ετών» (Β’ 2237) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Tου άρθρου 2 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των 

δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48), 

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8obvBd5I1pcK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUUfS4IZAvZodMqfJqNZ60H_0pWkn8PvOpVJPQM1BNX_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb3a-yYpQMGHL-8-SzUeKMebPgCxG3O4XTEiT3v381i-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8CXEEjRXO2rfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtao_JS5RQMwff_LX1TLSlyPt9OQUO0uaM6Ae_D8ltmU9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UMqqWVeSLvlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtceG-1nNYVMtOZMdrEZJ4JhUywjcBp3pdNVC4DbTxXpr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSDfxqR3RKfGqSUTlat3rL_xV9xg9g-1f-di0gZNUIF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSDfxqR3RKfGqSUTlat3rL_xV9xg9g-1f-di0gZNUIF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdXQ4WtxnvO0B-mdkpyBFuW0ihSWBIZfvj436h-C7sO
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γ) 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),  

δ) τα π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), 40/2020 

«Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), 81/2019 

«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(Α΄ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),  

ε) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις 

σφαλμάτων),  

στ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

2. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.35509/28.5.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών 

«1. Οι κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του 

προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 

4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και 

Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως 

τριάντα (30) ετών, δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν μία (1) φορά την εβδομάδα 

δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τον κορωνοϊό COVID-19. Στα 

πρόσωπα του πρώτου εδαφίου που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα, κατά την έννοια 

της παρ. 2 του άρθρου 10 της από στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 53950/3.9.2021 (Β’ 4054) 

κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει, ή δεν έχουν νοσήσει, κατά την 

έννοια της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές 

δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το χρονικό διάστημα από 30.8.2021 έως 12.9.2021».  

Στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου στο 

σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Υγείας - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54111 της 6/6.9.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών” 

(Β’ 2237)» (Β΄ 4082). 

2. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το 

φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MAUNRyTXrMbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbsdd2uVw1knvuLQMv3wbiDi93wYGxDlgjQgAfs-HyWi
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248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης 

και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής 

ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο 

δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις 

οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.  

3. Εφόσον τα πρόσωπα του παρόντος δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα, η οποία 

υποχρεώνεται σε δήλωση του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 

test), δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική δήλωση.  

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της 

παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν 

στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με την παρ. 1 στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας.  

5. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα 

ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία 

γέννησης, ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και στ) Αριθμός Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής 

Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).  

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά 

τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό 

των προσώπων που δικαιούνται τη διανομή του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 

σε αυτούς. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών. 

7. Μετά από την ανωτέρω ταυτοποίηση, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για 

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών 

ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 

δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. 

 

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

 

1359. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. 60243/Ζ1 της 27/31.5.2021 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την 

εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 

2245) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYoSIMyjwEOLTnzhybQQhCM48z90AfdBWdwFWRcDAlkL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xr8Ex4HtQ9YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYoSIMyjwEOLTnzhybQQhCM48z90AfdBWdwFWRcDAlkL
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).  

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού 

(Α΄ 42) και ιδίως των περ. στ και ζ της παρ. 2 και της παρ. 4 αυτού», όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4682/ 2020 (Α’ 76).  

γ. Του άρθρου 12 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/ 2020 (Α’ 76).  

δ. Της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού 

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

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

και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104).  

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α΄ 31). 

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 2).  

5. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33).  

6. Την υπό στοιχεία 20877/Ζ1/23.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 722).  

7. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη 

λειτουργία τους» (Β’ 3707).  

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21.05.2021 κοινή απόφαση των υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
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COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2141).  

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/303/58060/Β1/25-05-2021 βεβαίωση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 

2020-2021 

1. Η εξεταστική περίοδος του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά την περίοδο του 

εαρινού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) διεξάγεται εξ αποστάσεως ή δια ζώσης, ανάλογα 

με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής. Η δια ζώσης διεξαγωγή των 

εξετάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) φοιτητών, 

μελών ΔΕΠ και όσων εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την 

εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον 

κορωνοϊό.  

2. Η διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021, άρχεται όχι νωρίτερα της 7ης Ιουνίου 2021. Με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του οικείου 

Ιδρύματος, δύναται η έναρξή της ως άνω εξεταστικής περιόδου να εκκινεί νωρίτερα 

από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου.  

3. Η γραπτή ή προφορική εξέταση μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου 

και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως αξιολόγησης, 

παρέχεται ως τρόπος εξέτασης από τα Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή 

γραπτής εξέτασης με τη χρήση των εν λόγω μέσων, και  

β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθορίζονται λεπτομερώς:  

α) ο τρόπος και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα 

μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου,  

β) η πολιτική που θα ακολουθηθεί για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με τη χρήση εξ 

αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπεύθυνου 

προστασίας προσωπικών δεδομένων του οικείου Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 8 του ν. 

4624/2019 (Α΄ 137),  

γ) οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ 

αποστάσεως αξιολόγησης, 
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δ) ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των εν λόγω 

μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Ως υπεύθυνος δύναται να ορισθεί 

ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι. για 

όλα τα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής, 

εφόσον ορισθεί ένας υπεύθυνος ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.  

5. Η απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. με τα στοιχεία της προηγούμενης 

παραγράφου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην 

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

από τη λήψη της. 

 

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

 

1360. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. 60909/Δ2 της 28/31.5.2021 «Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου 

των Μουσικών Σχολείων» (Β’ 2277) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 

167), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η 

υπό στοιχεία Γ2/3345/ 02-09-1988 υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία 

μουσικών σχολείων» (Β΄ 649). 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

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

7) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 2).  

8) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).  

9) Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) σε συνδυασμό με το άρθρο 94 του 

ν. 4790/2021 (Α΄ 48).  
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10) Την υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική απόφαση «Λειτουργία 

Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878).  

11) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι 

κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων.  

12) Την υπ’ αρ. 22/27-04-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής.  

13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με 

την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/301/57824/Β1/24-05-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  

 

Ειδικά και αποκλειστικά για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου 

των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 ισχύουν κατά παρέκκλιση 

των κείμενων διατάξεων τα εξής:  

1. Τα θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους 

στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική 

ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή 

παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.  

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην 

εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό 

φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού 

Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.  

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, 

αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα 

του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του 

τρία (3), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά θέματα και, 

κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε 

Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.  

2. H Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας συντάσσει Οδηγίες που αφορούν 

στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μαθητών και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση 

Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τις αποστέλλει στην οικεία 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου. Η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει τις οδηγίες στο Διευθυντή του Μουσικού 

Σχολείου προκειμένου να τις παραδώσει στο Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής (Ε.Ε.) 

ή, εφόσον συγκροτηθεί Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.), στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε.  

3. Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με 

τήρηση όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού Covid-19.  

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20923/Δ2/ 23-02-2021 υπουργική απόφαση (Β΄ 

878). 

 

----------.----------  
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1361. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 62290 ΕΞ 2021 

της 27.5/1.6.2021 «Παράταση προθεσμίας επαναπιστοποίησης για διατήρηση 

εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018» (B’ 2285) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου ένατου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

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

(Α΄ 86),  

β. του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018 «Κατάργηση 

των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 212),  

γ. του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),  

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

στ. της υπ’ αρ. 338/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Γεώργιο Ζαββό» (Β΄ 3051),  

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

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε με την παρ. 22 

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

2. Την ανάγκη παράτασης της προβλεπόμενης προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου 

της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018 (Α΄212), καθώς παραμένουν σε ισχύ 

κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018 

(Α’ 212), ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών πιστοποιητικών 

επανεκπαίδευσης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, προς διατήρηση 

εγγραφής των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο 

του άρθρου 19 του ν. 4583/2018, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 

του ιδίου νόμου, μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί, έως τις 30 Ιουνίου 2021.  

Η εν λόγω παράταση καταλαμβάνει μόνο την ετήσια υποχρεωτική επαγγελματική 

εκπαίδευση για το έτος 2020.  
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1362. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1122 της 24.5/1.6.2021 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 

υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)” (Β’ 2149)» (Β’ 2287) 

 

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

 

1363. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 180/140518 της 28.5/2.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’  αρ. 

189/133432/25-05- 2020 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου 

και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων” 

(Β’ 2294)» (B’ 2335) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης 

Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 

Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 200).  

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

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

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

γ) Tης περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 

τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 

(Α’ 78).  

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

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

και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L25yp9NHeBb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYqBWWaSh5LsaajdOepQWpIHMRL69rCoGf5UMv3V3fVa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oVI0aL41KlwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTtqAdDeSuipX22U0k0Mb-RtAiE9Ckq6QAWiJIdaxZDN
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συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 

2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 

20.12.2013, σ. 671)» (Β’ 4871).  

στ) Της υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 απόφασης του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς 

περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 εκπαιδεύσεις 

μελισσοκόμων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας 

των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022» (Β’ 2294).  

2. Τους Κανονισμούς:  

α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ 

αρ. 814/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β) (EE) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 

προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/1972, (ΕΟΚ) υπ’ 

αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 

2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της 

μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 3). 

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, 

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα 

της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 9).  

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

(Α’ 138).  

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

6. Την υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» 

(Β’ 3374).  

7. Την ανάγκη παράτασης του χρόνου υλοποίησης του προγράμματος εκπαιδεύσεων 

μελισσοκόμων που πραγματοποιούνται κατά το μελισσοκομικό έτος 2021, λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών και των μέτρων που επιβλήθηκαν στη Χώρα, που είχαν ως στόχο 

τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV 2 και της νόσου COVID-

19.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021, πέραν αυτής που 

έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 788/334896/23- 12-2019 (Β’ 4871) κοινή απόφαση του 
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Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση της υπ’  αρ. 189/133432/25-05-2020 υπουργικής απόφασης. 

1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 

(Β’ 2294) απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ως ακολούθως:  

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση κατά 

το μελισσοκομικό έτος 2021 η διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων ολοκληρώνεται στις 20 

Ιουλίου 2021». 

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’  αρ. 189/133432/ 25-05-2020 (Β’ 2294) απόφαση του 

Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 164/121256/07-05-2021 (Β’ 1869) απόφαση της 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

1364. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4803 της 3/3.6.2021 «Κύρωση του Παραρτήματος 

XVIII της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των 

Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 

και συναφή ζητήματα» (Α’ 89) 

 

… 

Άρθρο δεύτερο 

Παροχή προνομίων, ασυλιών, διευκολύνσεων και απαλλαγή ευθύνης του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στο πλαίσιο της 66ης Συνάντησης της 

Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΤ 

1. Στο πλαίσιο της 66ης Συνάντησης της Περιφερειακής Επιτροπής του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για την Ευρώπη, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του 

Καταστατικού του, και του Συνεδρίου για τον «Βιώσιμο Παράκτιο και Θαλάσσιο 

Τουρισμό στη Μεσόγειο: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη μετά COVID-19 εποχή», που 

διεξάγονται στην Αθήνα (2-4 Ιουνίου 2021), οι συμμετέχοντες και τα πρόσωπα που 

ασκούν σχετικά καθήκοντα απολαμβάνουν τα προνόμια, τις ασυλίες και τις 

διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την ανεξάρτητη άσκησή τους.  

2. Ο ΠΟΤ δεν φέρει ευθύνη και απαλλάσσεται σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή, 

αξίωση ή απαίτηση για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ζημία, που ενδέχεται να συμβούν 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMGbDrIQy_Tv_YBQRwD_pyxd5dcnlX35NzOo2L-K_KbD
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σε πρόσωπα ή εγκαταστάσεις για τον σκοπό αυτόν, εκτός, αν ο τραυματισμός ή η 

ζημία, προκληθούν από βαριά αμέλεια ή δόλο του ΠΟΤ ή των υπαλλήλων του.  

 

Άρθρο τρίτο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και του Παραρτήματος, που κυρώνεται, από την πλήρωση των 

προϋποθέσεων της παρ. 43 του άρθρου XI της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Προνόμια 

και τις Ασυλίες των Ειδικευμένων Οργανισμών (ν. 471/1976, Α’ 303). 

 

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

 

1365. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

2241.7/38303/2021 της 31.5/3.6.2021 «Παροχή δικαιώματος μετακίνησης με 

πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα 

περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) σε 

δικαιούχους αρμοδιότητας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 

(Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά για το έτος 2021» (Β’ 2357) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 86 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), που αντικατέστησε το άρθρο 86 του ν. 

4530/2018 «Ρύθμιση απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή 

κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς» (Α’ 59).  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την 

κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου(ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 

1107/70 (EE L315 της 3.12.2007).  

3. Τον ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών 

συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής» (Α’ 33).  

4. Τα άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).  

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

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

και το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(Α’ 204).  

6. Το άρθρο 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 

Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/ 2014 και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 240).  

7. Τον α.ν. 192/1936 «Περί ευρέσεως εργασίας εις εργάτας θαλάσσης» (Α’ 438).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYxnPRG2Xw9XTRpj-UvtNCg1YmML507kThW2d7jDVX-P
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8. Τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 47 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού 

πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67).  

9. 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 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

10. Το άρθρο ενδέκατο του ν. 4787/2021 (Α’ 44), που αντικατέστησε την παρ. 2 του 

άρθρου 11 του ν. 4690/ 2020 (Α’ 104).  

11. Τον 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). 

12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 

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

13. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 

Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).  

14. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151).  

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

16. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής» (Α’ 26). 

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

19. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 155).  

20. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  
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21. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

22. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).  

23. Την υπ’ αρ. 300/2016 πράξη από το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις με τον ΟΑΣΑ δεν υπάγονται σε προσυμβατικό 

έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ L 119/04-05-216, σελ. 1- 88), ως 

τέθηκε σε εφαρμογή την 25-05-2018 (ν. 4624/2019, Α’137) 

25. Το π.δ. 465/1975 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή 

δευτερευόντων διατακτών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)» 

(Α’ 147).  

26. Την υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα.  

27. Την υπό στοιχεία Α-59909/4404/18-01-2016 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός 

τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός 

ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την 

υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β’ 126).  

28. Την υπό στοιχεία Α 31226/1613/31-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός του ύψους των 

τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού 

έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), 

κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020, με βάση τη μείωση του 

συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%» (Β’ 2090).  

29. Την υπ’ αρ. 2814.5/87420/2020/30-12-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση προϋπολογισμού Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής 

Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: Ψ68Κ4653ΠΩ-ΨΝΩ).  

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη 

ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (1.176.000,00 €) σε 

βάρος του προϋπολογισμού του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) 

Πειραιά, για το έτος 2021 (ΚΑΕ 0653).  

31. Την υπ’ αρ. 2814.5/81150/2020/03-12-2020 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 
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Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου 

Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή 

κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού 

Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας- Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) των 

άνεργων ναυτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για 

εργασία ανέργων ναυτικών του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) 

Πειραιά.  

Η ως άνω κατηγορία των ανέργων ναυτικών δικαιούται ηλεκτρονικές κάρτες 

ελεύθερης μετακίνησης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητας του 

Ο.Α.Σ.Α., για όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για 

εργασία ανέργων ναυτικών του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) 

Πειραιά, τις οποίες χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.  

 

Άρθρο 2 

Προσωποποιημένες Κάρτες Μετακίνησης για την πλήρη απαλλαγή από την 

καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. 

Α.Ε.) 

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των 

ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του 

συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις 

ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι 

κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά από αυτούς.  

2. Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων απαιτείται η έκδοση 

προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται 

σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης, χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά από τους δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, 

Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος 

Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του 

δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να 

αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.  

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή στα 

συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων 

κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό 

πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.). Οι δικαιούχοι 

κατά την μετακίνησή τους να επιδεικνύουν τα αναγκαία παραστατικά που πιστοποιούν 

το δικαίωμα σε ελεύθερη μετακίνηση, όποτε τους ζητείται από τους εντεταλμένους 

Ελεγκτές κομίστρου.  

5. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να 

ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες 

δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.  
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Άρθρο 3 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της παρούσης απόφασης αφορά το ημερολογιακό έτος 2021.  

 

Άρθρο 4 

Προσδιορισμός της αποζημίωσης 

1. Η αποζημίωση για τη μετακίνηση των δικαιούχων του άρθρου 1 της παρούσης 

καλύπτεται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά και υπολογίζεται 

με βάση τις ισχύουσες τιμές τύπων κομίστρου και τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις.  

2. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία του 

συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η αποτίμηση της δαπάνης λαμβάνει χώρα με 

βάση τους τύπους κομίστρου που διατίθενται, τα στοιχεία πωλήσεων που 

καταγράφονται στο σύστημα και τον αριθμό των δικαιούχων που έλαβαν και έκαναν 

χρήση του δικαιώματος μετακίνησης.  

3. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα προβεί σε απολογιστική 

αποτίμηση με βάση τον πραγματικό αριθμό ενεργοποιήσεων προσωποποιημένων 

καρτών δικαιούχων πλήρους απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου κατά τη χρονική 

περίοδο για την οποία πραγματοποιείται ο απολογισμός. Tο συνολικό ποσό της 

δαπάνης για τις μετακινήσεις των δικαιούχων που αφορούν το Γραφείο Ευρέσεως 

Ναυτικής Εργασίας Πειραιά ανέρχεται για το έτος 2021 σε ένα εκατομμύριο εκατόν 

εβδομήντα έξι χιλιάδες ευρώ (1.176.000,00 €) και υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα 

τιμολογιακή πολιτική και τον αριθμό των ενεργοποιήσεων των προσωποποιημένων 

καρτών δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης για το χρονικό διάστημα ισχύος της 

παροχής.  

4. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική κομίστρων ή ο 

αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισθέντος, η 

προϋπολογισθείσα δαπάνη θα αναμορφώνεται ανάλογα.  

 

Άρθρο 5 

Καταβολή της αποζημίωσης 

1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες στην παρούσα μετακινήσεις 

των δικαιούχων του άρθρου 2 με τις αστικές συγκοινωνίες περιοχής αρμοδιότητας του 

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα πραγματοποιηθεί από αυτόν με βάση 

τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και μετακίνησης των δικαιούχων.  

2. Η πληρωμή της δαπάνης στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας θα 

πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά του (ΑΦΜ: 

094419265 - ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) βάσει τιμολογίου/τιμολογίων για το ανωτέρω ποσό 

που θα εκδώσει και θα υποβληθούν στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 

Πειραιά.  

3. Η καταβολή των οφειλόμενων τιμημάτων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών 

Αθήνας θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών εφάπαξ.  
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4. Κατά την πληρωμή ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας οφείλει να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά 

(τιμολόγια, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.  

5. Αν ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισθέντος με 

αποτέλεσμα τα εκδοθέντα από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 

τιμολόγια να υπερβαίνουν το τίμημα της παρούσας απόφασης, το Γραφείο Ευρέσεως 

Ναυτικής Εργασίας Πειραιά δύναται να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

του, προκειμένου τα ανωτέρω τιμολόγια να εξοφληθούν στο ακέραιο.  

 

Άρθρο 6 

Γενικές Διατάξεις 

Η παρούσα επέχει θέση συμβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 

(Α’ 59), όπως ισχύει και κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 

(Α’ 33) και η ισχύς της αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 45 

του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4676/2020 (Α’ 67). 

 

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

 

1366. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 60944/Ζ1 της 28.5/3.6.2021 «Καθορισμός του τρόπου 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης 

των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και 

Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και 

φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα 

των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους» (Β’ 2358) 

 

΄Εχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) της παρ. 2 του άρθρου 162 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη 

θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της 

Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 

Νεολαίας και άλλες διατάξεις. (Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 95 του ν. 4790/2021 

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 , την ανάπτυξη, την 

κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» 

(Α΄48).  

β) των άρθρων 13, 17,18,21,24 και 26 του ν. 4485/2017 « Οργάνωση και λειτουργία 

της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVF503TFHk5GyiZu-9E-Ed_j_3xZiN6SFTQaPZr_Ez2a
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γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/19 «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119)  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄121)  

στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». (Α΄2)  

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123)  

η. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

(Α΄ 31) όπως ισχύει  

θ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85)  

ι. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β 2902)  

ια της υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (B΄ 33).  

ιβ. της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την 

ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και 

ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη 

εφαρμογή του ν. 4485/17(Α΄114)» (Β΄ 3255), όπως ισχύει.  

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/229/42658/14-4-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 

την οποία, από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής, κατά τη διάρκεια ισχύος των 

έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 

19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η-7-2021, της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη: α) των 

εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής ή του Τμήματος ήτοι 

στην Κοσμητεία και τη Συνέλευση Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18, και της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 αντίστοιχα, του 

ν. 4485/2017.  

Β) των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών 

υπαλλήλων και των φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα 
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συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους ήτοι στη Σύγκλητο, την 

Κοσμητεία, τη Γενική Συνέλευση Σχολής, τη Συνέλευση ή Προσωρινή Συνέλευση 

Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

13,17,18,21, 24 και 26 αντίστοιχα του ν. 4485/2017.  

 

Άρθρο 2 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης: Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) 

προκειμένου για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά 

όργανα της Σχολής ή του Τμήματος νοείται το όργανο το οποίο έχει την ευθύνη 

διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής διαδικασίας.  

Προκειμένου για την ανάδειξη των εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των 

διοικητικών υπαλλήλων, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι και των επιμέρους 

συλλογικών μονάδων τους, Ο.Δ.Ε. νοείται η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/17 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, 

τριμελής εφορευτική επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα (Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα) και 

για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα προαναφερόμενα συλλογικά 

όργανα, η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω 

απόφασης, εφορευτική επιτροπή ανά ακαδημαϊκή μονάδα.  

 

Άρθρο 3 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας 

1. H ηλεκτρονική ψηφοφορία της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων 

Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών στα 

συλλογικά όργανα των ΑΕΙ και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας, πραγματοποιείται μέσω του ειδικού 

πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ ΖΕΥΣ») της 

ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο 

Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της 

εκλογικής διαδικασίας.  

2. Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή της 

συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς 

πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν 

υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε. στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr. 

Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε 

συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος, Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού 

Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης 

ο Διαχειριστής καταχωρεί στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα 

στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή 

mailto:helpdesk@zeus.grnet.gr
mailto:egovgram@minedu.gov.gr
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ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά 

περίπτωση Ο.Δ.Ε, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και 

καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.ΔΥ.Τ.Ε. Α.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Για 

τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα α) 

το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε 

μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την 

ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134) 

και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας από κοινού με το οικείο ΑΕΙ λειτουργώντας 

ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των 

υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της 

διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε., μέσω του συστήματος 

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», επιτελεί ρόλο εκτελούντος την επεξεργασία, κατά την 

έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες 

του εκάστοτε ΟΔΕ. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των 

ευθυνών των από κοινού υπεύθυνων επεξεργασίας και του εκτελούντος την 

επεξεργασία συνάπτεται μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του οικείου ΑΕΙ Συμφωνητικό 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με της παρ. 3 του 

άρθρου 28 Γ.Κ.Π.Δ. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για κάθε μια από 

τις ανωτέρω ψηφοφορίες, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή 

Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας 

και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή 

απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας, είναι απαραίτητα για 

την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους 

μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.  

3. Στη συνέχεια μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» αποστέλλεται 

ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, σε όλους του εγγεγραμμένους εκλογείς, 

το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην 

οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 

πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να 

απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα 

ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί 

από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση 

όλων των ανωτέρω ζητημάτων.  

4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, 

λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί 

μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα 

πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. Ο 

ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος 

λαμβάνει ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη 

ψήφο και τη απόδειξή της, στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η 

τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του 

απορρήτου. 

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη 

διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής.  



189 

 

 

Άρθρο 4 

Πέρας εκλογικής διαδικασίας -Πρακτικό εκλογής-Αποτελέσματα 

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα 

«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως 

μετά τη λήξη της ψηφοφορίας κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγει το απαραίτητο 

Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 

ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. 

να ορίσει το αργότερο δύο (2) μέρες πριν την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και 

έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για το χώρο καταμέτρησης των 

ψήφων και εξαγωγής αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων 

και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται κατωτέρω, πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.  

3. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα 

τελικά αποτελέσματα.  

4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την 

κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα.  

5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. 

Στο πρακτικό αυτό εκτός από τα συνήθη στοιχεία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον : α) ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός 

των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της 

καταμέτρησης των ψήφων και ε)οι αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Δ.Ε. Στο πρακτικό αυτό 

καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της 

διαδικασίας. Τέλος στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων 

ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το 

πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε.  

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων Δ.Ε.Π. Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών 

υπαλλήλων και φοιτητών, συντάσσεται τελικό πρακτικό εκλογής το οποίο υποβάλλεται 

από το Ο.Δ.Ε. στον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο Τμήματος ανάλογα με 

το αν η εκλογή αφορά σε εκπροσώπηση στη Σύγκλητο, τη Σχολή (Γενική Συνέλευση 

και Κοσμητεία) ή στο Τμήμα (Συνέλευση ή Προσωρινή Συνέλευση Τμήματος και 

Γενική Συνέλευση Τομέα.) προκειμένου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής 

πράξης και την γνωστοποίησή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή της 

στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης 

και το λοιπό εκλογικό υλικό, φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε σε συνεργασία με την 

αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου ΑΕΙ.  

6. Το Ο.Δ.Ε., έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, 

εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής 

διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, 

μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η 

έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για 

τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής.  
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικά ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα για την 

εκπροσώπηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και 

φοιτητών εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της υπό στοιχεία 153348/Ζ1/17 

(Β΄3255) υπουργικής απόφασης.  

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

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1367. ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1124 της 31.5/3.6.2021 «Καθορισμός των 

απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή 

διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, 

των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού 

ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 

270 του ν. 4798/2021 “Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις” (Α’ 68)» (B’ 2359) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές 

επείγουσες διατάξεις» (Α’ 68) και ιδίως την περ. α’ της παρ. 2 αυτού.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).  

3. Το άρθρο 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του 

ν. 3746/2009 (Α΄27) και το άρθρο 4 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6).  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).  

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

6. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 

(Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).  

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (π.δ 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 

ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

10. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

11. Α. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb1b_YIHu7KclLm94p6GIBKGgyrS1dIrv0FMqnhnz9ko
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Β. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

12. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.  

13. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 

5294 ΕΞ/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

14. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 2 του 

άρθρου 270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 68).  

15. Την υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας προσδιορίστηκαν οι 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν 

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

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.  

16. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τα άρθρα 1,2,4 και 5 της παρούσας 

απόφασης. 

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2021 οι προθεσμίες 

καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις 

Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που έληξαν από 1.4.2021 έως 

30.4.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα 

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

Φ.Π.Α., με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30.4.2021 και την 31.5.2021 για 

τους κομιστές αξιογράφων.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Υπαγωγής 

Επιχειρήσεις-Κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 60 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία 

αξιόγραφου και από τη δημοσίευση του ν. 4798/2021(Α’ 68) δεν δραστηριοποιούνται 

σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.1115/24-5-2021 (Β’ 2196) κοινή απόφαση του 
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Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, και εφόσον το σύνολο της 

αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό 

(20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου 

φορολογικού έτους.  

1. Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως 

προηγούμενου φορολογικού έτους 2019 σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως 

ακολούθως:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές 

που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες 

δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως αυτές έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. 

των οικείων φορολογικών περιόδων.  

β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., 

λαμβάνονται υπόψιν: βα) Τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος 2019, 

όπως έχουν δηλωθεί στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες έχει 

παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. ββ) Με βάση τα τηρούμενα από 

αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση, για όσες δεν έχει 

παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. Τα ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, 

επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί. βγ) Σε 

περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019, ο 

μέσος μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που 

λειτούργησε η επιχείρηση εντός του έτους, με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων 

της.  

2. Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο 

κομιστής, έχει γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα 

της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.  

 

Άρθρο 3 

Εξαιρέσεις 

Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται:  

1. Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), και 

που,  

- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων 

της Διοίκησης, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της 

υπό στοιχεία Α.1115/24-5-2021 (Β’ 2196) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,  

- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με 

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία 

Α.1115/24-5-2021 (Β’ 2196) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών (Β’  2196), και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.  
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-είτε ιδρύθηκαν μετά την 1.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των 

Παραρτημάτων 1 και 2 της υπό στοιχεία Α1115/24-5-2021 (Β’ 2196) κοινής απόφασης 

του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.  

2. Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική 

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

του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία 

Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργού Οικονομικών.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά - ευεργετήματα 

1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή 

ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), από τους δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών, έως τις 

14/6/2021.  

2. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 2 και ιδίως τα στοιχεία των αξιογράφων, δυνάμει των 

οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα της περ. α’ της παρ. 2 του 

άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε 

αξιογράφου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό και το πιστωτικό 

ίδρυμα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), καθώς και το 

ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019, όπως προκύπτει από τα 

λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της υποπερ. ββ’ της περ. β’ 

της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.  

3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, πέραν των 

συνεπειών της ψευδούς δήλωσης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι 

σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.  

 

Άρθρο 5 

Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην 

ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 

(Α’ 68), για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2, διαβιβάζουν 

στην ΑΑΔΕ, κατόπιν αιτήματός της, στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που 

έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτά δυνάμει των ως άνω διατάξεων και ιδίως τον ΑΦΜ του 

εκδότη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό λογαριασμού, 

σε μορφή IBAN, του εκδότη.  

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ, μέσω 

ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα, 

γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

 

Άρθρο 6 
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Έναρξη ισχύος 

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

 

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

 

1368. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ.15/Δ΄/34655 της 

31.5/3.6.2021 «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών 

εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021» 

(Β΄ 2360) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 «Φορολογικές 

παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής 

οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, 

(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, 

συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω 

των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148), όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 

του ν. 4778/2021 (Α’ 26) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4790/2021 

(Α’ 48).  

2. 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), και της περ. 22 

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

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 

2020» (Α’ 209).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

(Α’ 145).  

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4fNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR8Mu8fK3c_bKHrQQDETqxxIhIgDapdAlJ6tB7b2VuV3
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α’ 123).  

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

14. Το υπ’ αρ. 21898/21-4-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισμό, η οποία εκτιμάται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων 

τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€3.400.000,00) μηνιαίως και βαρύνει τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον ΕΦ 1033 

- 501 - 0000000 και ΑΛΕ 2310988001, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1α του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 

(Α’ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), συμπληρώθηκε 

με άρθρο 37 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48), που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών 

καταλυμάτων, είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως ορίζονται στη 

παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως ισχύει, τα οποία λειτουργούν 

καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως), και συγκεκριμένα για όσες από τις 

ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή 

δημόσιας αρχής το Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 

01.06.2020, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη καταβάλλονται στο σύνολό τους από 

τον κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 30.6.2021, 

εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες κατά το χρονικό διάστημα από τον 

Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά 

ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του έτους 2019.  

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων - εργοδοτών με κύριο και δευτερεύοντα ΚΑΔ, για την 

υπαγωγή στην παρούσα η ανωτέρω προβλεπόμενη μείωση των ακαθάριστων εσόδων 

ελέγχεται για τον ΚΑΔ που συνδέεται με τη λειτουργία τουριστικού καταλύματος.  

2. Η ως άνω επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών αφορά το σύνολο 

των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 

διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στις 

επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1.  

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το 

σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα βάσει των τιθέμενων οικονομικών κριτηρίων 

της παρ. 1 και ακολούθως η ΑΑΔΕ αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα σχετικά στοιχεία.  
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4. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 καταχωρίζουν στα 

σχετικά πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της οικείας μισθολογικής 

περιόδου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης και με διακριτό τρόπο κατά το 

σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 

30.6.2021, το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε 

ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.  

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 που παράλληλα εντάσσονται στο μηχανισμό 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζουν στην ΑΠΔ της οικείας 

μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των 

εργαζόμενων που εντάσσονται στον ανωτέρω μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα 

ένταξης κάθε εργαζόμενου σε αυτόν, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και 

εργοδότη) που αντιστοιχούν στις ονομαστικές αποδοχές σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πακέτα κάλυψης.  

Στα σχετικά πεδία της ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζονται με 

διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ:  

i. το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%) των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό 

χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνος απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνος 

ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»),  

ii. το ποσό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, το οποίο 

ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των εισφορών ασφαλισμένου που 

αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.  

γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας 

μισθολογικής περιόδου υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών 

των οποίων υπόχρεος καταβολής είναι η επιχείρηση - εργοδότης.  

Σε περίπτωση που η ΑΠΔ έχει ήδη υποβληθεί από τον εργοδότη μέχρι την ισχύ της 

παρούσας, τα σχετικά ποσά επιδότησης καταβάλλονται απευθείας στον e-ΕΦΚΑ από 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και η επιχείρηση - εργοδότης 

καταβάλλει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου. Τυχόν ποσά που έχουν 

καταβληθεί από την επιχείρηση - εργοδότη ενταγμένη στις διατάξεις της παρ. 1α του 

άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α’ 148), και αφορούν σε εργοδοτικές ασφαλιστικές 

εισφορές που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω ΑΠΔ οι οποίες βαρύνουν και 

καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο 

στον e-ΕΦΚΑ και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών 

περιόδων.  

δ. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών 

ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.  

ε. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με 

το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που 

δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί 

στις ΑΠΔ βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο Κρατικός 

προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον eΕΦΚΑ 

ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.  
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5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση 

των μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 

1.1.2021 έως 30.6.2021 να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 

31.12.2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.  

Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες 

οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι 

εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 

1.1.2021, οι εργαζόμενοι που την 31.12.2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι 

περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.  

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες 

της παρ. 1 δεν υπάγονται στην παρ. 1α του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α’ 148), 

όπως ισχύει, οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές επιστρέφονται από 

τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - 

εργοδότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές 

επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης 

καταβολής.  

7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1369. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. οικ. 34988 της 1/3.6.2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη 

την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 

4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για 

την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και 

ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής» (Β’ 2361) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 

Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).  

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

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

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

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

4. Το άρθρο 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α’ 133).  

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYS4wWGSWakc7C4uAQsH3uH9AuPgyuzH0s4gqtGJzI54
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6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), καθώς και το π.δ. 62/2020 

«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

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

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

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2). 

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

12. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).  

13. Την υπό στοιχεία 23182/26-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υγείας «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και 

προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση 

του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β’ 1733).  

14. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του 

ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της 

πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 34470/ 31-5-2021 εισήγηση ΓΔΟΥ του 

παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε: 

 

Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως 

προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια.  

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, παρατείνονται έως και την 30η Ιουνίου 2021, οι εξής κανόνες ως προς την 

οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:  

1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε 

Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 30/06/2021, να εφαρμόζουν το 

σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες 

περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.  

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α’, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη 

της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του είκοσι τοις εκατό (20%) των 

εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, 

συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76).  

γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β’, επιβάλλεται πρόστιμο τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα 

της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Ιούνιο, κατά την έναρξη και 

λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να 

αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του 

ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η 

υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις αλλαγές ή τροποποιήσεις 

ωραρίου που αφορούν στην ανωτέρω και εντός διώρου σταδιακή προσέλευση και 

αποχώρηση των εργαζομένων.  

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), 

καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία των λοιπών αλλαγών ή 

τροποποιήσεων του χρόνου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και 

της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την 

πραγματοποίηση τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των 

εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων 

αυτών. 

Η παρούσα ισχύει από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021. 

 

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

 

1370. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1127 της 

3/3.6.2021 «Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 43 του 

ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

292 του ν.  4738/2020 (Α’  207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση 

της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως 

ισχύει» (Β’ 2362) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 292 «Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές 

ρυθμίσεις» του Κεφαλαίου Α’ «Ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών και οφειλών 

επιχειρηματικών δανείων και λοιπές ρυθμίσεις αναστολής καταβολών» του Μέρους 

Τρίτου του ν. 4738/2020 (Α’ 207), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 7 του άρθρου 43 

του ν. 4646/2019 (Α’ 201) και παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε να καθορίζονται 

συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με απόφαση του Υπουργού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4fnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbrt0qAquD_D8vrRM2NI0sxPB0ozSCv0iWUqiYOEX2Iv
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Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α 

του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, των οφειλών που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση 

εν ισχύ την 1.11.2019, η οποία μετέπειτα απωλέσθη.  

2. Την υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως 

ισχύουν.  

3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» 

(Α’ 90), όπως ισχύουν.  

4. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις (Κ.Φ.Δ.)» 

(Α’ 170), όπως ισχύουν.  

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

7. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους 

Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 94), όπως ισχύουν.  

8. Την υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί 

σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

9. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

12. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

13. Την ανάγκη καθορισμού των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 

υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου 

άρθρου του ν. 4152/2013, η οποία ήταν σε νομοθετική ρύθμιση εν ισχύ την 1.11.2019 

και η οποία μετά απωλέσθη.  

14. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
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Άρθρο 1 

Κριτήρια υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου 

άρθρου του ν. 4152/2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 292 «Παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις» του ν. 4738/2020 

Με την παρ. 1 της απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α.1160 της 8/9.7.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια 

ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/ 2013 (Α’ 107), 

όπως ισχύει”» (Β΄ 3017) ορίστηκε ότι: «1. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 1 της υπό 

στοιχεία Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών μετατίθεται 

την 1/10/2021.» 

Βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα 

και τα Τελωνεία σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 

356/1974, Α’ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, 

Α’170 Κ.Φ.Δ.) και τον Τελωνειακό Κώδικα που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε 

νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ 

και απωλέστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση 

της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον συντρέχουν 

αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:  

Α. Εισοδηματικό Κριτήριο (απώλειας εισοδήματος)  

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες:  

α. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους 

από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα 

οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος, είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από το μέσο όρο των 

συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο 

τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) 

ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα 

έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση 

της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα του υπόψη κριτηρίου αντλούνται από 

τις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκάστου έτους.  

β. Ειδικά, για υποκείμενους σε Φ.Π.Α., υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εφόσον δεν 

πληρούται το υπό α’ ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο, ο συνολικός κύκλος εργασιών, 

όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α, των δύο (2) τελευταίων 

τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της 

παρούσας είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου 

εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους για τους 

τηρούντες απλογραφικά βιβλία.  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός αναγράφεται στον κωδικό 312 της 

δήλωσης Φ.Π.Α, των έξι (6) τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία 

υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των 
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οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, είναι μικρότερος κατά ποσοστό 

τουλάχιστον 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών 

προηγούμενου έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία. 

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:  

Το συνολικό καθαρό εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από 

την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για το οποίο 

έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 

είναι μικρότερο (α) σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο εισόδημα του προηγούμενου 

φορολογικού έτους είναι μικρότερο ή ίσο των 20.000 ευρώ, κατά ποσοστό τουλάχιστον 

10% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών 

ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 

μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση 

υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των 

οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, (β) σε περίπτωση που το καθαρό ετήσιο 

εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ, 

κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% από το μέσο όρο του καθαρού εισοδήματος των τριών 

τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει 

υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν 

υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης 

υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας. 

Β. Περιουσιακό Κριτήριο 

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, 

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, 

όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η 

οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού του φόρου του 

οικείου φορολογικού έτους και, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί, του αμέσως 

προηγούμενου, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ και τα 

μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για 

ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες 

(80.000) ευρώ.  

Γ. Κριτήριο συμμόρφωσης  

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, 

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, o οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ήταν σε 

νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν εν ισχύ και μετέπειτα 

απωλέσθη, υπάγεται στη ρύθμιση της παρούσας εάν δεν έχει απολέσει άλλη 

νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής τα τελευταία 2 (δύο) ημερολογιακά έτη 

πριν την 1.11.2019.  

 

Άρθρο 2 

Εξαιρέσεις 

Με την παρ. 2 της απ. Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. Α.1160 της 8/9.7.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός κριτηρίων σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ισχύει, για την υπαγωγή στην πάγια 

ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/ 2013 (Α’ 107), 
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όπως ισχύει”» (Β΄ 3017) ορίστηκε ότι: «Η έναρξη ισχύος του άρθρου 2 της υπό 

στοιχεία Α.1127/2021 (Β’ 2362) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών μετατίθεται 

την 12/07/2021.» 

1. Εξαιρετικά και για όσο διάστημα ισχύουν τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω κριτήρια για την παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας για τις απωλεσθείσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για 

τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ που έχουν μικρότερα ακαθάριστα 

έσοδα κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 

2019 ή για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο κύκλο εργασιών ΦΠΑ 

(Κωδ.312) κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό 

έτος 2019,  

(β) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους 

ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 ή 2021, λόγω των 

μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο 

τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),  

(γ) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον 

μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του 

έτους 2020 ή 2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 123 του 

ν. 4714/2020,  

(δ) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο 

μίσθωμα εντός του 2020 ή 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των 

δηλώσεων “COVID”, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, όπως 

αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) και τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύουν μετά και 

την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242).  

2. Δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας οφειλέτες που απέκτησαν ακίνητη 

περιουσία από επαχθή αιτία το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής 

στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, εφόσον το τίμημα υπερβαίνει το 40 % του 

συνολικού υπολοίπου προς καταβολή της απωλεσθείσας ρύθμισης. Οι οφειλέτες που 

αιτούνται την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση οφείλουν να αναγράψουν επί της 

αίτησής τους είτε ότι δεν απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία το 

δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής είτε το τίμημα στην περίπτωση 

απόκτησης ακίνητης περιουσίας. 

 

Άρθρο 3 

Υποβολή αίτησης 

Η αίτηση για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 κατά τις διατάξεις της 

δεύτερης ευκαιρίας της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό 
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υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία 

διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο ή 

Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο 

Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. 

Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.  

 

Άρθρο 4 

Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης 

α. Σε περίπτωση απώλειας της πάγιας ρύθμισης του ν. 4152/2013, κατά τις διατάξεις 

της δεύτερης ευκαιρίας της παρ. 7 του άρθρου 43 του ν. 4646/2019, δεν εφαρμόζεται 

η υποπερ. γ’ της περ. 1 της υποπ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.  

β. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου 

άρθρου του ν. 4152/2013, όπως ισχύουν.  

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης αρχίζει 15 (δέκα πέντε) ημέρες από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

 

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

 

1371. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Φ.251/64572/Α5 της 3/3.6.2021 «Τρόπος διεξαγωγής των 

Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2363) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και η ισχύς των οποίων έχει παραταθεί με το άρθρο 94 του 

ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

2. Τα άρθρα 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).  

3. Το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).  

4. Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte5AOSSRNRPALXeCg842bWdgmmdRVx4Mcw1ET-M1-mtF
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οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104).  

5. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

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

6. Την παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

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

ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

7. Το άρθρο 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

8. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 193).  

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)», και ιδίως το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α 

αυτού.  

10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31).  

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

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

12. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

13. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).  

14. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 

(Α’ 85).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

17. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5).  

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

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

19. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.33506/29.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής, Επικρατείας, ο Υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…» (Β’ 2233).  

21. Την υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των 

Πανεπιστημίων … για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα 

ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για 

κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο 

εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές 

δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 1538).  

22. Την υπό στοιχεία Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την 

εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο 

λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της 

διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών» (Β’ 1736).  

23. Την υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα 

σχετικά με τις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με 

το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 

του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).  

24. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και 

της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού 

εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των 

Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων 

Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και Β’ 1940 Διορθώσεις 

Σφαλμάτων).  

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, 

Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 

κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 

παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων 

εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).  

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν 
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αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες, 

εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών 

μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020).  

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών» (Β’ 2237).  

28. Την υπ’ αρ. Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ. 26635/23.4.2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-

ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες 

λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».  

29. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493/ 22-05-2020 έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού «Οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε 

οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις» και το υπό στοιχεία 

ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/01-06-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού «Πρακτικές οδηγίες Γ’ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμένους 

αθλητικούς χώρους».  

30. Τις από 28.5.2021 και 2.6.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με τα υγειονομικά 

μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 

2021.  

31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με 

την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/333/62926/Β1/1.6.2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

32. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι 

κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια των 

Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, 

καθώς επίσης και των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» 

ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε 

εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της 

Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται 

γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους 

υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, κάθε Εξεταστικού Κέντρου ειδικών 

μαθημάτων, της Επιτροπής κάθε Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων των 

μουσικών μαθημάτων, μεριμνούν για τα κάτωθι:  

α) Την τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε 

αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  
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β) την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους/τις 

υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων,  

γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) μια φορά την 

εβδομάδα από υποψήφιους/ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό. 

Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των 

Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους 

δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).  

2. Λαμβάνεται μέριμνα για:  

α) Τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με 

τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 

Υγείας,  

β) την αποφυγή συγχρωτισμού,  

γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή 

με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),  

δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  

 

Άρθρο 2 

Προμήθεια και διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από το 

κορωνοϊό COVID-19 και δήλωση του αποτελέσματος 

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο.  

2. Για την ταυτοποίηση των δικαιούχων για την προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 (Β’  2020) και Δ1α/ Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 (Β’  2237) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ειδικά για την ταυτοποίηση των υποψηφίων ηλικίας άνω 

των τριάντα (30) ετών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλει στην 

ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, τα στοιχεία των ανωτέρω υποψηφίων. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση 

των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..  

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατά 

τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον προσδιορισμό 

των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου, προσώπων 

και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε αυτούς.  

4. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 2, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για 

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος 

Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών 

ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 

δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.  
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5. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις 

οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Ειδικότερα, για τους/τις υποψηφίους/ες των 

Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων το πρώτο τεστ θα γίνει την Πέμπτη, 10.06.2021, 

με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την 

Πέμπτη, 10.06.2021, μέχρι και την Κυριακή, 13.06.2021. Για τους/τις υποψηφίους/ες 

των Γενικών Λυκείων το δεύτερο τεστ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 

18.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος από την Παρασκευή, 18.06.2021, μέχρι και την Δευτέρα, 21.06.2021. 

Για τους/τις υποψηφίους/ες των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο τεστ θα γίνει το 

Σάββατο, 19.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος από το Σάββατο, 19.06.2021, μέχρι και την Τρίτη, 22.06.2021. Οι 

εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό υποχρεούνται να υποβάλλονται σε 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο μία φορά την εβδομάδα, 48 ώρες πριν από την πρώτη 

προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα.  

«5Α) Ειδικότερα, για τους/τις υποψηφίους/ες των Γενικών Λυκείων που εξετάζονται 

γραπτά ή προφορικά στα ειδικά μαθήματα, στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και στις 

πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ένα τεστ, από αυτά που έχουν 

ήδη παραλάβει, θα γίνει την Παρασκευή, 25.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού 

ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 25.06.2021, μέχρι 

και τη Δευτέρα, 28.06.2021. Για τους/τις υποψηφίους/ες των Γενικών Λυκείων το 

επόμενο τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει, θα πραγματοποιηθεί την 

Παρασκευή, 02.07.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση 

θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 02.07.2021, μέχρι και την Κυριακή, 

04.07.2021. Για τους/ τις υποψηφίους/ες των Επαγγελματικών Λυκείων που 

εξετάζονται γραπτά ή προφορικά στα ειδικά μαθήματα, στα μουσικά μαθήματα 

"ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΗ" και στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ένα τεστ, από 

αυτά που έχουν ήδη παραλάβει θα γίνει το Σάββατο, 26.06.2021, με δυνατότητα 

επιβεβαιωτικού ελέγχου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από το Σάββατο, 

26.06.2021, μέχρι και την Κυριακή, 27.06.2021. Για τους/τις υποψηφίους/ες των 

Επαγγελματικών Λυκείων το επόμενο τεστ, από αυτά που έχουν ήδη παραλάβει, θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 02.07.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου 

σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος από την Παρασκευή, 02.07.2021, μέχρι και την 

Κυριακή, 04.07.2021. Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό 

υποχρεούνται να υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο μία φορά την εβδομάδα, 

48 ώρες πριν από την πρώτη προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα.». 

Η παρ. 5Α προστέθηκε με το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Παιδείας Και 

Θρησκευμάτων - Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - 

Επικράτειας Αριθμ. Φ.251/73483/Α5 της 22/22.6.2021 «Συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία Φ.251/64572/Α5 κοινής υπουργικής απόφασης “Τρόπος διεξαγωγής των 

Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19” (Β΄ 2363)» (Β’ 2665). 

6. Εξαγωγή αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου:  

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, οι ενήλικοι/ες υποψήφιοι/ες, οι 

εκπαιδευτικοί και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboivBbVWCDCm_W7XhagAgmGvdL5Sn0O-4zAIl4oWTIt
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Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη 

χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού 

ελέγχου. Για όλους τους υποψήφιους/ες επιλέγεται η κατηγορία «Σχολική Κάρτα για 

COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 

εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία 

εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Για τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό και το 

λοιπό προσωπικό επιλέγεται η κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για 

COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 

εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία 

εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.  

Κάθε ημέρα εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό 

προσωπικό κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο υποχρεούνται να φέρουν 

μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με τα 

Παραρτήματα Ι και ΙΙ, από την οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του 

διαγνωστικού ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό 

κέντρο. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό, αφού εκδώσουν τη σχετική κάρτα ή δήλωση από την 

πλατφόρμα self-testing.gov.gr μεταβαίνουν σε δημόσια δομή, από αυτές που ορίζονται 

ενδεικτικά στην ως άνω πλατφόρμα, για να υποβληθούν δωρεάν σε επαναληπτικό 

διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν του σε ιδιωτική δομή για τον έλεγχο 

αυτό. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο/η υποψήφιος-α/εκπαιδευτικός και το 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό λαμβάνει σχετική βεβαίωση από την παραπάνω δομή 

και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο. Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού 

ελέγχου είναι θετικό, τότε ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ο/η 

υποψήφιος/α θα έχει την δυνατότητα, κατόπιν αίτησής του/της, να λάβει μέρος στις 

επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, προσκομίζοντας το 

αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος, από το οποίο προκύπτει 

αποδεδειγμένη νόσηση COVID-19. Υποψήφιοι/ες ή/και εκπαιδευτικοί αίθουσας 

εξεταστικού κέντρου, στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα κατά τη 

διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή στις 

εξετάσεις. Ως προς τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των 

εξετάσεων, σε περίπτωση που αποτελούν επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα, 

αντικαθίστανται.  

Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή 

στον κορωνοϊό, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις 

με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).  

 

Άρθρο 3 

Διεξαγωγή εξέτασης μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» 

Ειδικά για τη διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ»:  

α) επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων,  

β) τηρείται απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ του εξεταζομένου και των εξεταστών-

βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν,  
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γ) καθαρίζονται τα μουσικά όργανα με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους 

από κάθε υποψήφιο. 

 

Άρθρο 4 

Διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή υποψηφίων ΤΕΦΑΑ 

Για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την 

εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ, ισχύουν:  

α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού 

εξοπλισμού πριν τη χρήση τους.  

β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους 

προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι 

σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και ανακοινώνονται από την 

Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.  

 

Άρθρο 5 

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Για τους σκοπούς καταχώρισης του αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό 

την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 

(Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο 

«ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς 

και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται 

μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 

του Γ.Κ.Π.Δ.. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται 

αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.  

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 

της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και 

αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων 

μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) ενήλικους μαθητές/τριες και 

υποψήφιοι/απόφοιτοι προηγούμενων ετών, Δ) εκπαιδευτικούς, του διοικητικού και του 

λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.  

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:  
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Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης.  

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.  

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.  

Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.  

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr 

διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.  

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική 

καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των υποψηφίων και των εκπαιδευτικών από 

κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδιαγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 96 του ν. 

4790/2021 και το άρθρο 27 του ν. 4792/2021.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

1372. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4804 της 4/5.6.2021 «Εκλογή Δημοτικών και 

Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90) 
 

… 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID – 19 

 

Άρθρο 97 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijN-cDUEBYhoFW3L2Mkts-deighXvxROKCecl8Sa6k3Ky
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Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος στεγαστικής 

συνδρομής 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), 

ανωτ. αριθ. 936). 

 

Άρθρο 98 

Υπηρεσίες καθαριότητας στον e-ΕΦΚΑ 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

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

μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων 

περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτονται, με τη διαδικασία τoυ άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 (Α’ 147), συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τα κτίρια που 

στεγάζουν τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-ΕΦΚΑ).  

 

Άρθρο 99 

Συμβάσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), 

ανωτ. αριθ. 704). 

 

Άρθρο 100 

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 101 

Ρυθμίσεις για τη χρονική περίοδο δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών 

Ειδικά για το τρέχον έτος 2021, η χρονική περίοδος που προβλέπεται στην περ. γ) της 

παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211) εκκινεί την 22α Ιουνίου 2021. 

Συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί δυνάμει του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166) 

είναι νόμιμες και έχουν πλήρη ισχύ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ» 

 

… 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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Άρθρο 106 

Έγκριση αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου - Τροποποίηση του 

άρθρου 76 του ν. 4714/2020 

1. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), 

ανωτ. αριθ. 572).  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το πρώτο εδ. της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 

4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572).  

 

Άρθρο 107 

Περιπτώσεις διακοπής καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου - Τροποποίηση του 

άρθρου 80 του ν. 4714/2020 

(Τροποποιείται η περ. β) του άρθρου 80 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), ανωτ. αριθ. 572 

και διαμορφώνεται στο σύνολό του το άρθρο αυτό). 

 

Άρθρο 108 

Έγκριση αίτησης για συνεισφορά Δημοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 

4790/2021 

1. (Αντικαθίσταται η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. 

αριθ. 1214 και διαμορφώνεται στο σύνολό της η παρ. αυτή). 

2. (Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214) 

. 

 

Άρθρο 109 

Υποχρεώσεις οφειλέτη - Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4790/2021 

(Προστίθενται δύο εδ. στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), 

ανωτ. αριθ. 1214 και διαμορφώνεται στο σύνολό της η παρ. αυτή). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Η’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 118 

Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.  

2. Τα άρθρα 3, 4, 5, 10 και 11 εφαρμόζονται και ισχύουν για τις εκλογές για την 

ανάδειξη των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5 και εφεξής.  

3. Τα άρθρα 42, 43, 48 και 49 εφαρμόζονται και ισχύουν για τις εκλογές για την 

ανάδειξη των περιφερειακών αρχών της παρ. 6 του άρθρου 43 και εφεξής. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xsqFXEcDVXt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufV99qayaDGzJ5Ca2GNjrpUg2wK9s77jUsk-FEo-_TjX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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1373. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35102 της 4/5.6.2021 «Εφαρμογή 

του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην 

εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 

2365) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των άρθρων 2 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),  

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),  

γ) του 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),  

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), και ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’ 

αυτού και  

ε) των π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 

40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019 

«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUzqD1FeaAoOi3AHo3rTM76o_SsTuRdxgrBjTp6b_BPu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUzqD1FeaAoOi3AHo3rTM76o_SsTuRdxgrBjTp6b_BPu
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COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2233).  

3. Την υπό στοιχεία 60243/Ζ1/27.5.2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 2245).  

4. Την υπό στοιχεία 169/Y1/8.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).  

5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

6. Την από 12.5.2021 γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας.  

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35101/4.6.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

8. Την ανάγκη προστασίας και διασφάλισης της υγείας των φοιτητών, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικός 

για τους φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική 

περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.  

 

Άρθρο 2 

Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 - Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου 

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την 

εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης των 

υπόχρεων στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων 

1. Κάθε αρμόδιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Υπουργείο ή φορέας αποστέλλει 

στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη 

Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» και στη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις ομάδες των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε 

αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου, προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 

1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη 
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Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ 

ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 

(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον 

προσδιορισμό των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία 

ελέγχου προσώπων και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε αυτούς.  

2. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 1, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για 

τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών 

ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 

δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Υποχρεωτική δήλωση του αποτελέσματος 

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το 

φαρμακείο, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού 

Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της 

αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον 

δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά 

φυλλάδια.  

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον και 

σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.  

3. Οι φοιτητές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr - ΕΨΠ), επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για 

COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού 

αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

(taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Οι φοιτητές που δεν 

μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να υποβάλλουν τα 

αποτελέσματα ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν 

και υπογράφουν χειρόγραφα τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, που προσαρτάται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, την οποία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να 

επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων.  

4. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από 

την πλατφόρμα, δήλώση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία τα πρόσωπα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, υποχρεούνται κατά την προσέλευσή 

τους στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, να την επιδεικνύουν, χωρίς να την 

παραδίδουν, στο αρμόδιο όργανο, είτε ηλεκτρονικά είτε έγχαρτα.  

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα, δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα πρόσωπα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, εκτυπώνουν. Στην περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος, τα πρόσωπα του άρθρου 1 μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
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ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-

testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test), αφού 

επιδείξουν τη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου. Μέχρι την ολοκλήρωση της 

κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες ως 

θετικοί/ές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας 

τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).  

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη 

διεξαγωγή επαναληπτικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε 

ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται 

σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να 

τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το 

πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος 

είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, στην οποία 

βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και τα πρόσωπα του άρθρου 1 προσέρχονται 

κανονικά στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση 

κατά την προσέλευσή τους.  

5. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης ή ηλεκτρονικής προσκόμισης της δήλωσης 

του θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να 

συμπληρώσουν και να υπογράψουν χειρόγραφα τη σχετική δήλωση, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της.  

6. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από 

την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 

έως 29 του ν. 4727/2020.  

7. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται 

να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από 

επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική 

δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή του διαγνωστικού 

ελέγχου του πρώτου εδαφίου γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα εντός εβδομήντα δύο 

(72) ωρών πριν από την προσέλευση του προσώπου στο χώρο διεξαγωγής των 

εξετάσεων. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, 

εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή εξέτασης, με την οποία 

βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται 

να προσέλθουν στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, επιδεικνύοντας την ως άνω 

βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR 

test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία 

αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 σε κατ’ οίκον 

περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.  

8. Η δήλωση διατηρείται από τους υπόχρεους για μία εβδομάδα από την έκδοσή της 

και επιδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου.  

 

Άρθρο 5 

Συνέπειες για τα υπόχρεα πρόσωπα 

1. Ο υπεύθυνος διεξαγωγής των εξετάσεων είναι υποχρεωμένος να διαπιστώνει ότι 

τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, 
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κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 και 4 και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή 

τους στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, τη δήλωση αποτελέσματος του 

διαγνωστικού ελέγχου.  

2. Ο ανωτέρω υπεύθυνος υποχρεούται να μην επιτρέψει την είσοδο στον χώρο 

διεξαγωγής των εξετάσεων σε όσους από τους υπόχρεους του άρθρου 1 α) δεν έχουν 

υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν 

την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δήλωση αποτελέσματος ή β) προσκομίζουν δήλωση 

θετικού αποτελέσματος, που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.  

3. Σε κάθε περίπτωση, ο ανωτέρω υπεύθυνος υποχρεούται να ενημερώνει τα υπόχρεα 

πρόσωπα του άρθρου 1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και τις 

συνέπειες μη συμμόρφωσής τους με αυτές.  

 

Άρθρο 6 

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό 

την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), 

Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού 

Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Α’ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την 

επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που 

καταρτίζεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα 

απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία 

αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που συνάπτεται κατά τα ανωτέρω.  

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της 

παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, και αφορούν 

στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1.  

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα: 

α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) 

αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και η) 

ημερομηνία δήλωσης.  

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr  

διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.  

5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική 

καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των υπαγόμενων 

προσώπων του άρθρου 1, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4790/2021 και το άρθρο 27 του 

ν. 4792/2021.  
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Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

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

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1374. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 της 

4/5.6.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 

Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2366) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 12 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 365872021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2476), κατωτ. αριθ. 1383, από την έναρξη ισχύος αυτής 

κατά την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 12) 

 

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

 

1375. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35171 της 4/5.6.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2374) 
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

36848/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2505), κατωτ. αριθ. 1385, δυνάμει της παρ. 2 του 

άρθρου εβδόμου και από την έναρξη ισχύος αυτής κατά την παρ. 3 ιδίου άρθρου 

εβδόμου. 

 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4cfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjt_uwxaTf4Wc71HsmKLWs6OshCAOZjTooLWThRGq0Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-Jb35GubBDM503GVkP7NV9AZYsFhjqjOZ7Wz27VzOn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYnhWbAIdH27JbW6k5Pb3Ud5aA6cixqHlznT0HfAweJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
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1376. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. απόφ. 392/1 της 

31.5/7.6.2021 «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)  
 

Αφού έλαβε υπόψη:  

α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,  

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 

Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (Β’ 3410), όπως 

ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 

52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 

Ελλάδος» (Β’ 2312) και την ΠΕΕ 165/1/17.12.2019 «Τροποποίηση της Πράξης 

Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015» (Β’ 4730),  

γ) τον ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, 

Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες 

επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288) και ιδίως τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 αυτού,  

δ) τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 

94) και ιδίως το στοιχείο ιε. της παρ. 2 του άρθρου 79, το στοιχείο β. της παρ. 2 του 

άρθρου 93 και την παρ. 1 του άρθρου 93A αυτού,  

ε) τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) και ιδίως (i) την παρ. 22 του 

άρθρου 1, (ii) το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 2 και (iii) την παρ. 2 του άρθρου 3,  

στ) τον ν. 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/14/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά 

με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για 

κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του 

Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 220) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 27 αυτού,  

ζ) τον ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις 

χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 128) και ιδίως την παρ. 3 του 

άρθρου 21 αυτού,  

η) τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 207),  

θ) τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», όπως εκάστοτε ορίζεται από το 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 73 και την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για 

την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84OvdVE7rIZgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWQrDIUYX0mLcAHE5BwXL0fcC5VHOzCAByyMnOPwSQav
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ι) τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», όπως εκάστοτε εκτιμώνται από το Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),  

ια) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις 

καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις (EBA/GL/2015/12, 19.08.2015) και τη Γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας στην ενυπόθηκη πίστη και στο πλαίσιο των καθυστερήσεων 

και κατασχέσεων, περιλαμβανομένων των αναμενόμενων δυσκολιών αποπληρωμής 

στην ενυπόθηκη πίστη (Opinion of the European Banking Authority on good practices 

for mortgage creditworthiness assessments and arrears and foreclosure, including 

expected mortgage payment difficulties, EBA/Op/2015/09, 01 June 2015),  

ιβ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις 

νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται 

εξαιτίας της κρίσης του COVID-19 (EBA/GL/2020/02, 2 Απριλίου 2020),  

ιγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:  

 

Να αναθεωρήσει εκ νέου τον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (στο εξής: 

Κώδικας), όπως αυτός είχε αναθεωρηθεί με την καταργούμενη διά της παρούσας 

υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 

Θεμάτων (στο εξής: ΕΠΑΘ), ως εξής:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.  ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β.   ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.   ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.) 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  ΣΤΑΔΙΟ 2: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:   ΣΤΑΔΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:   ΣΤΑΔΙΟ 4: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΛΥΣΗΣ  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:   ΣΤΑΔΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τα ιδρύματα, όπως αυτά ορίζονται 

στην παρ. Β.2. κατωτέρω, όταν αυτά:  

(α) χορηγούν δάνεια ή παρέχουν πιστώσεις, οποιασδήποτε μορφής, ή ασκούν τη 

δραστηριότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 9, των περιπτ. β) και γ) του άρθρου 11 και των άρθρων 34, 36, 

38, 41,43 και 153 του ν. 4261/2014, ή  

(β) χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4701/2020, ή  

(γ) διαχειρίζονται απαιτήσεις από δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν 

χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015.  

2. Προς το σκοπό εξεύρεσης λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης οι διατάξεις 

του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και σε δάνεια που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση 

του ελληνικού Δημοσίου, με την επιφύλαξη, ως προς την εν τέλει υλοποίηση τυχόν 

εξευρεθείσας λύσης, της συναίνεσης του Δημοσίου, όπου αυτή απαιτείται από τη 

σύμβαση εγγυήσεως.  

3. Οι προθεσμίες που εισάγει ο παρών Κώδικας για κάθε ίδρυμα, οι οποίες εκκινούν 

από την εκάστοτε ημερομηνία οφειλής καταβολής ποσού εκ μέρους δανειολήπτη, 
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λαμβάνουν υπόψη, εκτός από το συμφωνημένο πρόγραμμα καταβολών, και τυχόν 

αναστολή υποχρέωσης δανειολήπτη για την καταβολή ποσού (α) δυνάμει διάταξης 

νόμου ή (β) δυνάμει μεταβολής του συμφωνημένου προγράμματος στο πλαίσιο μέτρων 

με χαρακτήρα γενικής εφαρμογής, τα οποία πληρούν τα κριτήρια των Κατευθυντήριων 

Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις νομοθετικές και μη 

νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του 

COVID-19 (EBA/GL/2020/02, 2 Απριλίου 2020).  

4. Οι υποχρεώσεις που εισάγει ο παρών Κώδικας δεν θίγουν την υποχρέωση 

συμμόρφωσης του ιδρύματος προς λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας, ο έλεγχος 

εφαρμογής των οποίων ανήκει στη δικαιοδοσία άλλων κατά περίπτωση αρχών (όπως, 

ενδεικτικά, οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, 

περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα), όπως επίσης δεν θίγουν την εφαρμογή του τραπεζικού και 

επαγγελματικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και των 

εν γένει διατάξεων που αποβλέπουν στη διασφάλιση του σεβασμού της 

προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών).  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΟΡΙΣΜΟΙ  

Για τους σκοπούς εφαρμογής του Κώδικα:  

B.1. Υιοθετούνται οι έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «ευλόγων 

δαπανών διαβίωσης», όπως εκάστοτε ορίζονται/εκτιμώνται από το Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του ν. 4389/2016.  

B.2. Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1. «Ίδρυμα»:  

(α) πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 

4261/2014, με έδρα στην Ελλάδα,  

(β) υποκατάστημα στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος με έδρα εκτός Ελλάδος,  

(γ) πιστωτικό ίδρυμα με έδρα σε χώρα του ΕΟΧ που ασκεί δραστηριότητα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με την ενότητα Α ανωτέρω, δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4261/ 

2014,  

(δ) εταιρεία παροχής πιστώσεων, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 153 του ν. 

4261/2014,  

(ε) εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κατά την έννοια της παρ. 2 

του άρθρου 4 του ν. 1905/ 1990 (Α’ 147),  

(στ) εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 1665/1986 (Α’ 194),  

«(ζ) υποκατάστημα στην Ελλάδα χρηματοδοτικού ιδρύματος, κατά την έννοια του 

στοιχείου 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με έδρα εκτός Ελλάδος, που 

ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα σύμφωνα με την ενότητα Α ανωτέρω,  

(η) χρηματοδοτικό ίδρυμα με έδρα σε χώρα του ΕΟΧ που ασκεί δραστηριότητα στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με την ενότητα Α ανωτέρω, με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, 

δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4261/2014.»  

Οι περ. (ζ) και (η) της παρ. 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την περ. 1 της παρ. 

Α της απ. Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 197/3/2021 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021 (Β΄ 2411) απόφασης της Επιτροπής 
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Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - Υποβολή στοιχείων» (Β΄ 6585), κατωτ. 

αριθ. 1773. 

(θ) εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά την έννοια της 

περ. αα) της παρ. 1.α. του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 και υποκατάστημα της περ. ββ) 

της παρ. 1.α. του άρθρου 1 του ν. 4354/2015,  

(ι) πιστωτικός φορέας, κατά την έννοια της περ. 2) του άρθρου 3 του ν. 4438/2016, 

και  

(ια) ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, κατά την έννοια της περ. β) του άρθρου 2 του ν. 

4701/2020.  

2. «Δάνειο»: κάθε οφειλή που απορρέει από πιστοδότηση οποιαδήποτε μορφής έναντι 

του ιδρύματος.  

3. «Πολύ μικρή επιχείρηση»: επιχείρηση-νομικό πρόσωπο, της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη δεν υπερέβη κατά μέσο όρο 

το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).  

4. «Λύση ρύθμισης»: η τροποποίηση της σύμβασης με νέους όρους εξυπηρέτησης 

της οφειλής ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο δανειολήπτης, στο 

πλαίσιο της οποίας δεν αποκλείεται και αναδιαπραγμάτευση της συνολικής οφειλής 

(βλ. ενδεικτικούς τύπους στα Τμήματα Ι και ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας).  

5. «Λύση οριστικής διευθέτησης»: η συμφωνία ιδρύματος και δανειολήπτη, κατόπιν 

διερεύνησης και αποκλεισμού λύσης ρύθμισης, για την οριστική εξόφληση των 

οφειλών με όρους, που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταβολή της κυριότητας των 

εξασφαλίσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη, με τη συναίνεσή 

του (βλ. ενδεικτικούς τύπους στο Τμήμα ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας).  

6. «Σταθερό μέσο»: κάθε μέσο που επιτρέπει στο δανειολήπτη να αποθηκεύει 

πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για 

μελλοντική αναδρομή επί χρονικό διάστημα επαρκές για τους σκοπούς που 

εξυπηρετούν οι παρεχόμενες πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή 

αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.  

7. «Γραπτή επικοινωνία»: η επικοινωνία που διενεργείται με συστημένη επιστολή ή 

με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή, ή αυτοπρόσωπη παράδοση στον ίδιο τον 

δανειολήπτη ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο, ή, εφόσον έχει δηλωθεί από 

τον δανειολήπτη και επιβεβαιωθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με άλλο 

«σταθερό μέσο», εφόσον διασφαλίζονται με ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση 

αποστολής, παραλαβής, η τήρηση αρχείου και η προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ  

Γ.1. Από την εφαρμογή της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του 

Τρίτου Κεφαλαίου εξαιρούνται:  

α) Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015.  

β) Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν κανένα από τα κατωτέρω υπό 

στοιχεία (αα) και (ββ) όρια:  

(αα) το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι 

δανειοληπτών φυσικών προσώπων, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του 

δανειολήπτη  «προς τον δικαιούχο της απαίτησης» ή  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T3YH1REHiSEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUWZMCe8hpu6Shntg2GO9kLguBlKjSqXpjcFIUAX2TWJ
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(ββ) το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περιπτώσεις δανειοληπτών 

νομικών προσώπων - πολύ μικρών επιχειρήσεων, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των 

οφειλών του δανειολήπτη «προς τον δικαιούχο της απαίτησης».  

Οι μέσα σε «» φράσεις στις περ. (αα) και (ββ) αντικαταστάθηκαν ως άνω από την 

περ. 2 της παρ. Α της απ. Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 

197/3/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021 (Β΄ 2411) απόφασης της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - Υποβολή στοιχείων» (Β΄ 

6585), κατωτ. αριθ. 1773. 

γ) Απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές 

επιχειρήσεις».  

Γ.2. Το ίδρυμα δεν υποχρεούται να εκκινήσει ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει, 

ως νόμος ορίζει, την ήδη εκκινηθείσα Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.):  

(α) Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 ή όταν το ίδρυμα έχει 

κοινοποιήσει στον οφειλέτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα 

έως την για οποιοδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης.  

(β) Όταν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία δεν τελεί υπό 

την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και το ίδρυμα 

είναι καταλαμβανόμενος πιστωτής ή παράγονται για το ίδρυμα αποτελέσματα δυνάμει 

της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4738/2020.  

(γ) Όταν ο δανειολήπτης ή το ίδρυμα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για 

επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 

3588/2007, ως η παρ. 1.α) του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 ορίζει, και είναι 

δεσμευτική για το ίδρυμα.  

(δ) Όταν ο δανειολήπτης ή το ίδρυμα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για 

κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν 

απόρριψή της.  

(ε) Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του ν. 

3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, η οποία 

εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο 

οφειλέτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, η οποία 

εκκρεμεί.  

(στ) Όταν συντρέχει η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020.  

(ζ) Όταν ο δανειολήπτης-νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.  

(η) Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει 

δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών.  

Γ.3. Το ίδρυμα υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ. δανειολήπτη, εφόσον 

αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον 

παρόντα Κώδικα, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των 

οφειλών του, εκτός εάν συντρέχει μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων της Ενότητας 

Γ.2. Κάθε ίδρυμα προβάλλει στην οικεία για την εφαρμογή του Κώδικα ιστοσελίδα του 

το δικαίωμα αυτό του δανειολήπτη, καθώς και τους ως άνω περιορισμούς.  

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T3YH1REHiSEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUWZMCe8hpu6Shntg2GO9kLguBlKjSqXpjcFIUAX2TWJ


227 

 

Γ.4. Σε περίπτωση επανεκκίνησης της Δ.Ε.Κ. μετά από αναστολή της σύμφωνα με 

την ενότητα Γ.2 ανωτέρω, η Δ.Ε.Κ. συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν 

πριν την αναστολή της, με κατάλληλη προσαρμογή των υπό αξιολόγηση στοιχείων και 

ενδεχομένως της προτεινόμενης λύσης, εφόσον εν τω μεταξύ έχουν προκύψει 

σημαντικές μεταβολές που δύνανται να επηρεάσουν την αξιολόγηση της 

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της προτεινόμενης λύσης.  

Γ.5. Μετά την για οποιοδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας εξωδικαστικής 

ρύθμισης οφειλών ως άκαρπης, το ίδρυμα εκκινεί τη Δ.Ε.Κ. ή την συνεχίζει από το 

στάδιο στο οποίο βρισκόταν πριν την αναστολή της:  

(α) είτε κατόπιν δικών του ενεργειών  

(β) είτε κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη, ως νόμος ορίζει.  

Εάν έχει διενεργηθεί από το ίδρυμα αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 

της λύσης κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε.1 της ΠΕΕ 175/2/29.7.2020 

«Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά 

με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων 

(EBA/GL/2018/06) - Κατάργηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014 

“Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση 

και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων” (Β’ 1582)» (Β’ 3550), το στάδιο αυτό δεν 

επαναλαμβάνεται.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Α.1. (α) Με τον Κώδικα θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται 

βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος 

εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και 

ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση 

να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις 

ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε 

καθυστέρηση με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης λύσης κατόπιν της ανά 

περίπτωση αξιολόγησης.  

(β) Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει παράσχει με την ΠΕΕ 175/2/29.7.2020 

κατευθυντήριες οδηγίες στα εποπτευόμενα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για 

τον σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης, στόχος των οποίων είναι η 

επιστροφή του δανειολήπτη σε βιώσιμο καθεστώς εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του 

δανείου, λαμβάνοντας υπόψη το οφειλόμενο ποσό, ελαχιστοποιώντας τις 

αναμενόμενες ζημίες και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις 

προστασίας των καταναλωτών. Με την ίδια Πράξη παρασχέθηκαν ενδεικτικοί τύποι 

λύσεων, οι οποίες προκύπτουν αφού ληφθεί υπόψη η επί τη βάσει ρεαλιστικών 

εκτιμήσεων, ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη φυσικού ή νομικού 

προσώπου. Για το λόγο αυτόν, ως «κατάλληλη λύση» για τους σκοπούς του Κώδικα, 

θεωρείται εκείνη που διασφαλίζει τη συμμόρφωση του εποπτευόμενου ιδρύματος με 

τις εποπτικές του υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τη συνολική 

οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη (ήτοι εισοδήματα, ρευστοποιήσιμα 



228 

 

περιουσιακά στοιχεία - λοιπές οφειλές και το εναπομένον εισόδημα για την κάλυψη 

του ελαχίστου επιπέδου «εύλογων δαπανών διαβίωσης», εφόσον πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο).  

(γ) Εάν, παρά το ότι αμφότερες οι συνθήκες τηρούνται, τα μέρη δεν συμφωνήσουν 

τελικώς σε κοινά αποδεκτή λύση, τότε η διαφωνία τους μπορεί να επιλύεται με 

αξιοποίηση μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή διαδικασιών 

διαμεσολάβησης ή διαδικασιών εξωδικαστικής/δικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, ή από τα αρμόδια 

δικαστήρια.  

Α.2. (α) Όπου στον παρόντα Κώδικα προβλέπεται «γραπτή επικοινωνία», η 

εξατομικευμένη αποστολή και παραλαβή των συνοδευτικών αυτής εγγράφων 

διενεργείται επίσης με «γραπτή επικοινωνία».  

(β) To ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να αποδεικνύει την αποστολή κάθε «γραπτής 

επικοινωνίας» στην τελευταία γνωστή σε αυτό διεύθυνση του δανειολήπτη 

(ταχυδρομική ή ηλεκτρονική). Σε περίπτωση αποστολής μέσω έγχαρτης επιστολής και 

εφόσον ο δανειολήπτης αρνηθεί να την παραλάβει ή απουσιάζει, κατά την ημέρα 

επίδοσης, η παραλαβή της τεκμαίρεται κατά την ημερομηνία της αποδεδειγμένης 

επιστροφής της μη παραληφθείσας ειδοποίησης στον αποστολέα.  

(γ) Ομοίως, το ίδρυμα οφείλει να παραλαμβάνει από τον δανειολήπτη τα 

υποχρεωτικώς προβλεπόμενα από τον παρόντα Κώδικα έγγραφα και στοιχεία με 

ισοδύναμους προς την ως άνω περίπτωση (α) τρόπους.  

(δ) Αφετηρία των προθεσμιών που συναρτώνται με τη διατήρηση του χαρακτηρισμού 

δανειολήπτη ως «συνεργάσιμου» είναι η εκάστοτε ημερομηνία παραλαβής εκ μέρους 

του της κλήσεώς του από το ίδρυμα για παροχή στοιχείων.  

Α.3. Κάθε πρόταση για ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση οφειλής που υποβάλλεται 

στον δανειολήπτη παρέχεται με «γραπτή επικοινωνία» και περιέχει τουλάχιστον τους 

όρους που απαιτείται να περιέχει η πρόταση που υποβάλλεται στο Στάδιο 4 της Δ.Ε.Κ..  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  

Κάθε ίδρυμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα οφείλει:  

(α) Να θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων 

(στο εξής Δ.Ε.Κ.), με κατηγοριοποίηση δανείων και δανειοληπτών, κατάλληλη για την 

πιστή τήρηση του παρόντος Κώδικα, στην οποία εντάσσεται απαραιτήτως και 

λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (στο εξής Δ.Ε.Ε.), 

σύμφωνα με την περίπτωση (στ) κατωτέρω.  

(β) Να διασφαλίζει ότι η Δ.Ε.Κ. επιτρέπει χειρισμό κάθε μεμονωμένης περίπτωσης 

δανειολήπτη, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πληροφόρηση.  

(γ) Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση των κανόνων 

διαφάνειας και κατάλληλης και έγκαιρης ενημέρωσης του δανειολήπτη.  

(δ) Να απασχολεί στη Δ.Ε.Κ. προσωπικό με κατάλληλη κατάρτιση, δεξιότητες και 

επικοινωνιακές ικανότητες για να χειρίζεται αποτελεσματικά περιπτώσεις που 

εμπίπτουν στον Κώδικα, σε επαρκή αριθμό και καταλλήλως κατανεμημένο ανά ειδικό 

σημείο επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πελατών. 

Προς το σκοπό αυτό, το ίδρυμα σχεδιάζει κατάλληλα προγράμματα 

εκπαίδευσης/επιμόρφωσης.  
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(ε) Να συστήσει Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτούμενη από τουλάχιστον τρία 

ανώτερα στελέχη. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς 

πόρους (υποδομή και προσωπικό). Tα μέλη της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα από τις 

τυχόν υφιστάμενες λειτουργίες χορήγησης, έγκρισης και ελέγχου πιστοδοτήσεων. 

Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων είναι ανεξάρτητο και από τη 

Λειτουργία Διαχείρισης Καθυστερήσεων του ιδρύματος ή επιλέγεται από πρόσωπα 

(επαγγελματίες με σχετική εξειδίκευση) μη ανήκοντα στο προσωπικό του ιδρύματος. 

Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει συγκεκριμένη ένσταση, για 

την οποία μέλος της θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτού και 

του δανειολήπτη ή αυτού και του ιδρύματος, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως και να 

ζητήσει να αντικατασταθεί ή να απέχει από τη λήψη απόφασης επί της συγκεκριμένης 

ένστασης.  

(στ) Να καθορίζει με σαφήνεια τη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.) επί της 

διαδικασίας που τυχόν οδήγησε στο χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως «μη 

συνεργάσιμου» και να την γνωστοποιεί, δεόντως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε 

αυτόν, διασφαλίζοντας επιπροσθέτως σε κάθε δανειολήπτη που καλύπτεται από τον 

Κώδικα:  

(αα) άμεση και εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένα σημεία επικοινωνίας με το 

προσωπικό που είναι επιφορτισμένο να εμπλέκεται στη «Διαδικασία Εξέτασης 

Ενστάσεων»,  

(ββ) τυποποιημένα Έγγραφα Ενστάσεων,  

(γγ) τη βεβαίωση παραλαβής των ενστάσεων και την διαβίβασή τους αμελλητί στην 

Επιτροπή Ενστάσεων και  

(δδ) την προηγούμενη ενημέρωση για τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την εξέταση της ένστασης, και τις προθεσμίες για την υποβολή - 

εξέταση των ενστάσεων.  

Η έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία δεν δύναται να υπερβεί 

τους δύο (2) μήνες από την υποβολή της ένστασης, κοινοποιείται με «γραπτή 

επικοινωνία» και είναι δεόντως αιτιολογημένη.  

Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, το ίδρυμα γνωστοποιεί τις διορθωτικές ενέργειες, 

στις οποίες προτίθεται να προβεί ή την τυχόν αναθεωρημένη λύση και το στάδιο του 

παρόντος Κώδικα στο οποίο «παραπέμπεται» εκ νέου η περίπτωση του δανείου του 

ενιστάμενου δανειολήπτη (π.χ. επαναφορά στο Στάδιο 3 ή επανάληψη του Σταδίου 4).  

Το προσωπικό που απασχολείται στη Δ.Ε.Ε. εντάσσεται οργανικά σε Μονάδα 

Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΔ ΜΕΑ), υποκείμενο στις 

απαιτήσεις ανεξαρτησίας που θέτει η ΠΕΕ 175/2/29.7.2020.  

(ζ) Στελέχη του ιδρύματος που ανήκουν στη Μονάδα Διαχείρισης Μη 

Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΔ ΜΕΑ) συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του 

ιδρύματος σε επιδίωξη εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που τυχόν αιτείται 

δανειολήπτης, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της 

οποίας μπορεί να επανεξετάζεται και η τυχόν απορριπτική απόφαση της Επιτροπής 

Ενστάσεων.  

(η) Να τηρεί πλήρες αρχείο για την επίδειξη συμμόρφωσης, κατά τα ειδικότερα στο 

Έκτο Κεφάλαιο.  
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(θ) Για την εξόφληση τυχόν εναπομένουσας οφειλής, κατόπιν τυχόν διαδικασιών 

αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση απαίτησης που απορρέει από σύμβαση 

πίστωσης υπαγόμενης στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4438/2016, το ίδρυμα θεσπίζει 

κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες με σκοπό την τήρηση των διατάξεων της παρ. 4 

του άρθρου 27 του ως άνω νόμου.  

(ι) Σε συνεργάσιμο δανειολήπτη για τον οποίο τεκμηριώνεται ιδιαίτερη οικονομική 

δυσχέρεια, ήτοι εισόδημα μικρότερο από το ελάχιστο επίπεδο των «ευλόγων δαπανών 

διαβίωσης» και απουσία ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων δικών του, του/της 

συζύγου ή των τέκνων του, πλην της κατοικίας, στην οποία ο δανειολήπτης διαμένει 

και η αντικειμενική αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το οριζόμενο, σύμφωνα στο άρθρο 

3 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 

μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλάνο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74), ποσό το 

ίδρυμα προτείνει στο αντίστοιχο στάδιο της Δ.Ε.Κ.:  

(αα) είτε λύση μακροχρόνιας ρύθμισης του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του 

παρόντος Κώδικα, για το χρονοδιάγραμμα και το ύψος των καταβλητέων δόσεων της 

οποίας λαμβάνονται υπόψη όλοι οι προφανείς παράγοντες που μπορεί ευλόγως να 

επηρεάσουν την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη (όπως τυχόν υψηλό 

ποσοστό αναπηρίας)  

(ββ) είτε, αν έχει εξεταστεί αλλά έχει αποκλειστεί τέτοια λύση ως μη «κατάλληλη», 

πρόταση οριστικής διευθέτησης, συνεκτιμώντας για την επιλογή της και στην 

περίπτωση αυτή τα ειδικά χαρακτηριστικά του δανειολήπτη και ιδίως αν παράλληλα 

με την οικονομική δυσχέρεια συντρέχουν προβλήματα υγείας. Σε περίπτωση που η 

σχετική λύση οριστικής διευθέτησης περιλαμβάνει εκποίηση της κατοικίας με 

εκτιμώμενη, από πιστοποιημένο εκτιμητή, τιμή ρευστοποίησης μικρότερη της οφειλής, 

η λύση προβλέπει διευκόλυνση αποπληρωμής της εναπομένουσας οφειλής, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4438/2016.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

1. Κάθε ίδρυμα προβαίνει, κατ’ ελάχιστον, στα εξής:  

(α) Θεσπίζει λεπτομερώς καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες επικοινωνίας 

για τις περιπτώσεις που καλύπτει ο Κώδικας, με την επιφύλαξη των ειδικώς 

προβλεπόμενων στον ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για 

ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 68), όπως ισχύει.  

(β) Τυποποιεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το περιεχόμενο της σχετικής 

επικοινωνίας, επιδιώκοντας να είναι σαφές, διαφωτιστικό, ακριβές και εύληπτο.  

(γ) Προσαρμόζει τη συχνότητα και το περιεχόμενο της επικοινωνίας, αναλόγως του 

χρόνου καθυστέρησης και της κατηγορίας του δανειολήπτη (φυσικό/νομικό πρόσωπο), 

τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα όρια προθεσμιών που προβλέπονται, κατά περίπτωση 

στον παρόντα Κώδικα.  

(δ) Διασφαλίζει ότι η επικοινωνία διεξάγεται με ειλικρίνεια και πνεύμα καλής 

συνεργασίας, ενθαρρύνοντας τη νέα επικοινωνία σε αναζήτηση εξεύρεσης κατάλληλης 

λύσης.  

(ε) Διασφαλίζει ότι η επικοινωνία με τον δανειολήπτη γίνεται σε κατάλληλες ώρες, 

εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές 

διατάξεις της νομοθεσίας.  
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(στ) Τηρεί τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 

δανειολήπτη - φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 

και τις αποφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, αρχών.  

(ζ) Μεριμνά για την κατάλληλη εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων ή προσώπων 

που διαμεσολαβούν/ ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ιδρύματος, 

προκειμένου να διασφαλιστεί επικοινωνία σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο.  

(η) Διαθέτει ειδικά σημεία επικοινωνίας (φυσικά, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή άλλα) 

για την υποδοχή ερωτημάτων, την παροχή οδηγιών, την παραλαβή δηλώσεων, 

εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και για τη διεξαγωγή της επικοινωνίας, ειδικά 

για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κώδικα.  

(θ) Παρέχει ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, 

περιλαμβανομένου και του Ενημερωτικού Φυλλαδίου της παρ. 2 κατωτέρω.  

(ι) Ακολουθεί διαδικασία και απαιτεί δικαιολογητικά για τον έλεγχο της 

νομιμοποίησης τυχόν εξουσιοδοτημένων από τον δανειολήπτη προσώπων, όμοια με 

αυτά που έχει υιοθετήσει και ζητά, αντιστοίχως, για τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες 

και συναλλαγές του με πελάτες.  

(ια) Τηρεί στο διαδικτυακό του τόπο διακριτή ενότητα, ειδικά για τα δάνεια σε 

καθυστέρηση, εύκολα προσβάσιμη και διαμορφωμένη σε περιβάλλον «φιλικό» προς 

τον δανειολήπτη. Στην ενότητα αυτή αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή και με τρόπο 

ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση σε «σταθερό μέσο» από τον δανειολήπτη, 

ενημερωτικό υλικό, και ιδίως:  

(αα) Tο Ενημερωτικό Φυλλάδιο της παρ. 2 κατωτέρω.  

(ββ) H «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.) του Παραρτήματος Ι.  

(γγ) Tα τυποποιημένα, σύμφωνα με την περ. (ββ) της παρ. (στ) της Ενότητας Β του 

παρόντος Κεφαλαίου, Έγγραφα Ενστάσεων.  

(δδ) Κατάλογο με τυχόν πρόσθετα της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» 

(Τ.Ο.Κ.) στοιχεία των οποίων, κατά κανόνα, απαιτεί την υποβολή από τους 

δανειολήπτες καθώς και τα δικαιολογητικά για την επαλήθευση της σχετικής 

πληροφόρησης.  

(εε) Κατάλογο με τα «Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας» της περίπτωσης (η) ανωτέρω.  

(ζζ) Διακριτή υποενότητα με την επισήμανση «Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης», 

όπου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι εξής πληροφορίες:  

(i) Ο ορισμός του «συνεργάσιμου δανειολήπτη».  

(ii) Ενέργειες στις οποίες ο δανειολήπτης οφείλει να προβαίνει και τις σχετικές 

προθεσμίες, που δεν μπορεί να είναι συντομότερες της προβλεπόμενης στον ορισμό 

του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», για να αποφύγει τον αποχαρακτηρισμό του ως 

«συνεργάσιμου» και την επισήμανση ότι, εφόσον δεν τις πραγματοποιήσει, θα 

κατηγοριοποιηθεί ως μη συνεργάσιμος.  

(iii) Τα μέτρα που μπορεί να λαμβάνει το ίδρυμα ως αποτέλεσμα του χαρακτηρισμού 

του δανειολήπτη ως μη «συνεργάσιμου».  

(iv) Η δυνατότητα του δανειολήπτη να έχει συμβουλευτική συνδρομή και ενημέρωση 

από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή τρίτους της δικής του επιλογής και, ιδίως τους 

αναφερόμενους στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 207).  
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(v) Η ενημέρωση για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την ρευστοποίηση 

εμπράγματων εξασφαλίσεων του δανειολήπτη, το τυχόν υπόλοιπο του δανείου σε 

καθυστέρηση εξακολουθεί να αποτελεί εκτοκιζόμενη απαίτηση του ιδρύματος, καθώς 

και τον τρόπο προσδιορισμού του ύψους του επιτοκίου και εκτοκισμού.  

(ηη) Επικαιροποιημένος κατάλογος με τις επωνυμίες, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των συνεργαζόμενων με το ίδρυμα Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων 

από Δάνεια και Πιστώσεις ή λοιπών τρίτων στους οποίους έχει τυχόν ανατεθεί η 

υλοποίηση οποιουδήποτε Σταδίου της Δ.Ε.Κ. για λογαριασμό του ιδρύματος.  

(θθ) Επικαιροποιημένος κατάλογος που περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές εκ του νόμου 

ή/και δυνάμει αποφάσεων Αρχών ενημερώσεις των δανειοληπτών διά του Τύπου ή/και 

διά της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο των υπόχρεων ιδρυμάτων, σε περίπτωση 

μεταβίβασης/τιτλοποίησης/ανάθεσης διαχείρισης, με παραπομπή στο περιεχόμενο 

αυτών, με τρόπο ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη 

συναλλακτικής σχέσης μεταξύ του ιδίου και του εκδοχέα ή του αναλαμβάνοντος τη 

διαχείριση της απαίτησης.  

2. Κάθε ίδρυμα διαθέτει «Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με 

οικονομικές δυσχέρειες» σε απλή γλώσσα. Το ανωτέρω Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

(α) Τις έννοιες του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών 

διαβίωσης».  

(β) Την περιγραφή της Δ.Ε.Κ..  

(γ) Συνοπτική περιγραφή των λύσεων ρύθμισης ή και οριστικής διευθέτησης που 

προσφέρονται από το ίδρυμα στους δανειολήπτες και των γενικών κριτηρίων και 

παραμέτρων της μεθοδολογίας επί τη βάσει των οποίων αξιολογείται, κατά περίπτωση, 

η καταλληλότητα των λύσεων.  

(δ) Πληροφόρηση σχετικά με τους φορείς, στους οποίους διαβιβάζονται τα στοιχεία 

που σχετίζονται με τις καθυστερούμενες καταβολές του δανειολήπτη.  

(ε) Γνωστοποίηση περί των, κατά νόμο, εξουσιοδοτημένων κρατικών ή άλλων 

φορέων (με τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις) για παροχή 

συμβουλευτικής συνδρομής και ενημέρωσης (ιδίως τον ιστότοπο της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους).  

(στ) Συνοπτική περιγραφή της πολιτικής και των διαδικασιών επικοινωνίας του 

ιδρύματος.  

(ζ) Περιγραφή της Δ.Ε.Ε., με αναφορά στο δικαίωμα του δανειολήπτη να υποβάλει 

ένσταση επί της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και του χρονικού 

πλαισίου για την υποβολή της ένστασης.  

(η) Ενημέρωση σχετικά με τυχόν συνέπειες μη επίτευξης συμφωνίας και ειδικότερα 

για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης των μηχανισμών εξωδικαστικής ή δικαστικής 

ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή κήρυξης σε πτώχευση και 

τυχόν πλεονεκτημάτων, των οποίων ο δανειολήπτης μπορεί να τύχει αν συνεργασθεί 

στην εξεύρεση κατάλληλης λύσης, από το ίδρυμα και για την πιθανότητα να παραμείνει 

ο δανειολήπτης υπόχρεος για τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο, το οποίο θα 

συνεχίσει να εκτοκίζεται (παρέχοντας ενημέρωση για τον τρόπο διαμόρφωσης του 

επιτοκίου), ανεξάρτητα από τη ρευστοποίηση τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων ή τη 
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δέσμευση άλλων περιουσιακών στοιχείων, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί 

συμφωνία για λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης.  

(θ) Γνωστοποίηση του δικαιώματος του ιδρύματος να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και 

πληροφορίες από άλλες πηγές πέραν του δανειολήπτη, σύμφωνα με το Στάδιο 2 του 

Τρίτου Κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

3. Η προβλεπόμενη στο Τρίτο Κεφάλαιο «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» 

(Τ.Ο.Κ.) περιέχει επισήμανση για τα ακόλουθα:  

(α) τη δυνατότητα να προσφερθεί καθοδήγηση για τη συμπλήρωσή της μέσω του 

«Ειδικού Σημείου Επικοινωνίας» που οφείλει να διαθέτει το ίδρυμα,  

(β) τους εξουσιοδοτημένους δημόσιους ή άλλους φορείς, στους οποίους θα μπορούσε 

να αποταθεί για συμβουλευτική υποστήριξη,  

(γ) την υποχρέωση συμπλήρωσης της «Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης» 

(Τ.Ο.Κ.) του Παραρτήματος Ι με πλήρη ειλικρίνεια, εντός της προβλεπόμενης στον 

ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» προθεσμίας από την παραλαβή εκ μέρους 

του δανειολήπτη της Ειδοποίησης του Σταδίου 1 της Δ.Ε.Κ.,  

(δ) την υποχρέωση του δανειολήπτη να γνωστοποιεί ουσιώδεις μελλοντικές 

μεταβολές της οικονομικής του κατάστασης εντός της προβλεπόμενης στον ορισμό του 

«συνεργάσιμου δανειολήπτη» προθεσμίας.  

4. (α) Το ίδρυμα οφείλει να υιοθετήσει πολιτική επικοινωνίας δανειοληπτών - 

φυσικών προσώπων με ειδικά προβλήματα υγείας (όπως όρασης, ακοής, βαριάς ή 

μακροχρόνιας ασθένειας, νοητικών προβλημάτων) που αιτιολογούν εναλλακτικούς 

τρόπους επικοινωνίας.  

(β) Στο πλαίσιο αυτό το ίδρυμα, που κατά το Στάδιο 1 ή 2 της Δ.Ε.Κ. λαμβάνει τη 

σχετική πληροφόρηση και τεκμηρίωση από δανειολήπτη, οφείλει να προσαρμόζει 

αναλόγως τον τρόπο επικοινωνίας μαζί του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.) ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τα ακόλουθα στάδια κατά το χειρισμό των δανειοληπτών 

(φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων) με οφειλές που παρουσιάζουν 

καθυστέρηση, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΑΔΙΟ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ  

(α) Επικοινωνία που αφορά δάνειο σε αρχική καθυστέρηση  

Αρχική επικοινωνία: Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, εν όλω ή εν μέρει, 

σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα καταβολών, το ίδρυμα προβαίνει στις πιο 

κάτω ενέργειες:  

Επιχειρεί επικοινωνία συμβουλευτικού χαρακτήρα με τον δανειολήπτη, με επίκεντρο 

τη διερεύνηση των αιτιών που ανέκυψαν και μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, 

ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να εξετάσει έγκαιρα την ένταξή του στη Δ.Ε.Κ. για 

διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών λύσεων, τηρουμένων των υποχρεώσεων που 
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προβλέπονται σύμφωνα με την παρ. 4 της Ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 

«Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που 

διέπουν τις συναλλαγές τους» (Α’ 277), όπως ισχύει, και τις διατάξεις του ν. 3758/2009 

«Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 68). Η επικοινωνία σε αυτό το στάδιο είναι σκόπιμο να συνοδεύεται με αποστολή 

του «Ενημερωτικού Φυλλαδίου» της ενότητας Γ.2 του Πρώτου Κεφαλαίου και 

καθορισμό του «Ειδικού Σημείου Επικοινωνίας» για τις περαιτέρω επαφές.  

Η μη ανταπόκριση του δανειολήπτη στην επικοινωνία της παρούσας παραγράφου δεν 

συνεπάγεται την απώλεια του χαρακτηρισμού του ως «συνεργάσιμου».  

(β) Ειδοποίηση  

(αα) Αν η καθυστέρηση καταβολής υπερβεί τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, 

το ίδρυμα αποστέλλει Ειδοποίηση με «γραπτή επικοινωνία» στον δανειολήπτη εντός 

των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, εκτός αν εν τω μεταξύ 

πραγματοποιηθεί πλήρης καταβολή της οφειλής σε καθυστέρηση. Σε περίπτωση νέας 

καθυστέρησης καταβολής για το ίδιο δάνειο δεν είναι υποχρεωτική η επανάληψη της 

αποστολής της Ειδοποίησης, εκτός εάν έχει παρέλθει έτος από την τελευταία αποστολή 

της.  

(ββ) Η Ειδοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

(i) την ημερομηνία κατά την οποία η οφειλή περιήλθε σε καθυστέρηση,  

(ii) τον αριθμό και το συνολικό ύψος των δόσεων (περιλαμβανομένων και των 

τμηματικών καταβολών) που είναι ληξιπρόθεσμες, το άληκτο υπόλοιπο της οφειλής, 

καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται το μη ενήμερο τμήμα της οφειλής,  

(iii) ενημέρωση για την ένταξη του δανειολήπτη στη Δ.Ε.Κ. και την υποχρέωσή του 

να συμπληρώσει:  

- την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.) του Παραρτήματος Ι, 

εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο  

- το τυποποιημένο έντυπο οικονομικής πληροφόρησης, εφόσον πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο - πολύ μικρή επιχείρηση,  

(iv) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ενημέρωση ότι η επικοινωνία στο 

πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά στην τελευταία ηλεκτρονική 

διεύθυνση που ο δανειολήπτης έχει δηλώσει, εκτός αν προσέλθει στο «Ειδικό Σημείο 

Επικοινωνίας» ζητήσει και παραλάβει το σχετικό πληροφοριακό υλικό σε έγχαρτη 

μορφή.  

(γγ) Η Ειδοποίηση συνοδεύεται από:  

(i) το «Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες» 

και την αναφορά στο «Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας» του ιδρύματος για τη διενέργεια 

των επαφών με τον δανειολήπτη και την παροχή διευκρινίσεων σε αυτόν, με τα πλήρη 

στοιχεία των αρμόδιων υπαλλήλων ή των τυχόν εξουσιοδοτημένων να ενεργούν για 

λογαριασμό του ιδρύματος προσώπων εφόσον τούτο δεν έχει ήδη αποσταλεί, και  

(ii) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Οικονομική 

Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.) του Παραρτήματος Ι και την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου 

διατίθεται ο κατάλογος με τα απαιτούμενα σχετικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά, ή  

(iii) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο - πολύ μικρή επιχείρηση, τυποποιημένο 

έντυπο οικονομικής πληροφόρησης και αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου 
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επίσης αναφέρονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία, κατά κανόνα, ζητούνται 

από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του νομικού προσώπου, σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας 

υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικής εποπτείας που έχουν θεσπιστεί από την 

Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Πράξη 

Εκτελεστικής Επιτροπής 175/2/29.7.2020) ή από άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή 

για την προληπτική εποπτεία του ιδρύματος ή στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 287 της 29.10.2013, σ. 63). Από τα στοιχεία που καλείται να υποβάλει ο 

δανειολήπτης θα πρέπει επίσης να προκύπτει αν αυτός συναινεί να υποβληθεί η 

επιχείρηση σε έλεγχο της οικονομικής της κατάστασης από ανεξάρτητο ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή, στην περίπτωση που το ίδρυμα το θεωρήσει αναγκαίο.  

(δδ) Η Ειδοποίηση μπορεί να συνοδεύεται από τηλεφωνική κλήση για τον 

προγραμματισμό κατ’ ιδίαν συνάντησης, στην οποία και θα συμφωνηθεί η επόμενη 

ημερομηνία επικοινωνίας για τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΤΑΔΙΟ 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από 

τον δανειολήπτη  

(α) Το ίδρυμα παραλαμβάνει, με απόδειξη παραλαβής, από τους δανειολήπτες:  

(i) την συμπληρωμένη «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.) του 

Παραρτήματος Ι, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή  

(ii) το συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο οικονομικής πληροφόρησης, εφόσον 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο - πολύ μικρή επιχείρηση.  

(β) Το ίδρυμα δύναται να απαιτεί από τον δανειολήπτη να παρέχει υποστηρικτικά 

στοιχεία/δικαιολογητικά, αναγκαία για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που 

υποβλήθηκαν, καθορίζοντας προθεσμία προσκόμισης αυτών, όχι μικρότερη της 

προβλεπόμενης στον ορισμό του συνεργάσιμου δανειολήπτη και ανάλογη του χρόνου 

που απαιτείται για την έκδοση ή τη διαθεσιμότητά τους, οπότε οι προθεσμίες που 

τίθενται στον παρόντα Κώδικα παρατείνονται αναλόγως.  

(γ) Το ίδρυμα προσαρμόζει, ενημερώνοντας σχετικά τον δανειολήπτη, τις απαιτήσεις  

(i) συμπλήρωσης της Τ.Ο.Κ. ή του τυποποιημένου από το ίδρυμα εντύπου 

οικονομικής πληροφόρησης, κατά περίπτωση, και (ii) παροχής υποστηρικτικών 

εγγράφων/ δικαιολογητικών, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία είναι προσβάσιμα για το 

ίδρυμα μέσω ψηφιακών υποδομών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους.  

(δ) Κάθε ίδρυμα μεριμνά για την συλλογή και από άλλες πηγές επαρκούς, πλήρους 

και ακριβούς πληροφόρησης για τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη, πέραν της 

ως άνω Κατάστασης, ιδίως δε εκείνης που παρέχεται από φορείς με σκοπό την τήρηση 

και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων οικονομικής 

συμπεριφοράς, προκειμένου να αξιολογεί την καταλληλότητα εναλλακτικών λύσεων 

ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης.  

(ε) Η πληροφόρηση φυλάσσεται από το ίδρυμα και σε ηλεκτρονική μορφή, 

τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΤΑΔΙΟ 3: Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων  

(Α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:  
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(α) Κάθε ίδρυμα αξιοποιεί την πληροφόρηση που παρέχεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Στάδιο 2, ώστε να εκτιμώνται, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:  

(αα) η περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη,  

(ββ) η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη σε 

κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος και τη φύση των οφειλών του δανειολήπτη 

περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του έναντι άλλων ιδρυμάτων ή φορολογικών ή 

άλλων δημοσίων αρχών ή ασφαλιστικών φορέων,  

(γγ) το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη και  

(δδ) η μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του δανειολήπτη 

μέχρι τη λήξη της περιόδου ρύθμισης.  

(β) Η εκτίμηση υπό στοιχείο (δδ) ανωτέρω πραγματοποιείται, λαμβάνοντας 

υποχρεωτικώς υπόψη:  

i) το ελάχιστο επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» και  

ii) τις παραμέτρους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α.2 της ΠΕΕ 54/15.12.2015 

«Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του 

οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής 

εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 3869/2010» (Β’ 

2740) (ηλικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, υγεία κ.λπ.) ώστε κατά την 

εκτίμηση της ικανότητας αποπληρωμής να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες υγείας, 

κοινωνικοί κ.λπ., που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την ικανότητα 

αποπληρωμής του δανειολήπτη.  

(γ) Κάθε ίδρυμα προβαίνει σε εκτίμηση της εμπορικής αξίας [π.δ. 59/2016 «Τρόπος 

προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού 

της αξίας» (Α’ 95)] τυχόν εμπράγματης εξασφάλισης (ή άλλων περιουσιακών 

στοιχείων του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με τη συναίνεσή του να αποτελέσουν 

πρόσθετη/-ες εξασφάλιση/-εις), τηρώντας τις απαιτήσεις του άρθρου 18 του ν. 

4438/2016. Κάθε μία από τις εκτιμώμενες αξίες γνωστοποιείται γραπτώς στον 

δανειολήπτη, ταυτοχρόνως με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης ρύθμισης/ 

οριστικής διευθέτησης που περιλαμβάνει τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία.  

(δ) Κάθε ίδρυμα οφείλει να διενεργεί την αξιολόγησή του, με βάση τόσο ιστορικά 

στοιχεία όσο και ρεαλιστικές παραδοχές για μελλοντικές εξελίξεις. Για το σκοπό αυτό, 

το ίδρυμα οφείλει να εξηγεί στον δανειολήπτη τα πλεονεκτήματα και την αναγκαιότητα 

να παραμείνει συνεργάσιμος.  

(ε) Κάθε ίδρυμα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συνεργαστεί με τον 

δανειολήπτη καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να προσδιορίσει την 

ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, με στόχο να καταλήξουν σε μια κατάλληλη 

λύση.  

(Β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο - πολύ μικρή επιχείρηση:  

Κάθε ίδρυμα αξιοποιεί τα υποβληθέντα από τον δανειολήπτη οικονομικά στοιχεία και 

κάθε διαθέσιμη από άλλες πηγές πληροφόρηση, ώστε να αξιολογείται, κατά το 

δυνατόν, η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων με βάση την τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση και τις προοπτικές του δανειολήπτη και των εταίρων της επιχείρησης. Για 

τη διαδικασία αυτή, ακολουθούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των 

μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως εξειδικεύονται από την ΤτΕ (ΠΕΕ 175/2/2020) 
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ή από άλλη, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή για την προληπτική εποπτεία του 

ιδρύματος ή στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).  

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΣΤΑΔΙΟ 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης  

(α) Μετά την ανωτέρω αξιολόγηση κάθε ίδρυμα παρέχει, χωρίς αυτό να θεωρείται 

νέα υπηρεσία προς τον δανειολήπτη (εδάφιο τρίτο και τέταρτο της παρ. 2 του άρθρου 

1 του ν. 4224/2013) που θεωρείται συνεργάσιμος, πρόταση μιας ή περισσότερων 

εναλλακτικών λύσεων ρύθμισης και, αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/εις 

οριστικής διευθέτησης (βλ. σχετικούς ενδεικτικά αναφερόμενους τύπους στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). Στο «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων 

Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» που παραδίδεται εντός της αναφερόμενης στο 

στοιχείο (γ) κατωτέρω προθεσμίας περιέχεται ευδιάκριτη επισήμανση ότι η πρόταση 

εκ μέρους του ιδρύματος λύσης οριστικής διευθέτησης ισχύει και ενεργοποιείται μόνο 

εφόσον δεν συμφωνηθεί με το δανειολήπτη προταθείσα εκ μέρους του ιδρύματος λύση 

ρύθμισης ή αντιπρόταση εκ μέρους του δανειολήπτη για λύση ρύθμισης.  

Η εκπλήρωση της παρούσας υποχρέωσης του ιδρύματος δεν μπορεί να συναρτάται 

από απαίτηση για προηγούμενη εξόφληση τυχόν οφειλών του δανειολήπτη προς 

λοιπούς πιστωτές.  

(β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε λύσης, λαμβάνονται υπόψη, σε 

κάθε περίπτωση, η ανάγκη συμμόρφωσης του ιδρύματος προς τις ισχύουσες εποπτικές 

απαιτήσεις, καθώς και οι ειδικότερες για τη διαχείριση των καθυστερήσεων διατάξεις 

προληπτικής εποπτείας που έχουν θεσπιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη 

διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΠΕΕ 175/2/29.7.2020) ή από άλλη 

αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή για την προληπτική εποπτεία του ιδρύματος, ή στο 

πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ 

αρ. 1024/ 2013 του Συμβουλίου (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63). Η αξιολόγηση 

βασίζεται επίσης σε καθορισμένα και διαφανή κριτήρια και διαδικασίες που το ίδρυμα 

διαθέτει με βάση τις εν λόγω διατάξεις προληπτικής εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη, 

σε περίπτωση δανειολήπτη φυσικού προσώπου, το ελάχιστο επίπεδο των «ευλόγων 

δαπανών» διαβίωσης που προσήκει στην περίπτωσή του.  

(γ) Κάθε ίδρυμα παρέχει με απόδειξη παραλαβής στον συνεργάσιμο δανειολήπτη 

εντός γνωστοποιούμενου σε αυτόν και ευλόγου - μετά τη λήψη των οικονομικών και 

άλλων πληροφοριών και την αξιολόγησή τους - χρόνου, όπως προβλέπεται στο Στάδιο 

2, το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής 

Διευθέτησης». Ο χρόνος παράδοσης από το ίδρυμα της πρότασης δεν υπερβαίνει τους 

δύο (2) μήνες, με χρονική αφετηρία την ημερομηνία παραλαβής (i) της Τ.Ο.Κ., σε 

περίπτωση δανειολήπτη φυσικού προσώπου, ή (ii) του συμπληρωμένου 

τυποποιημένου εντύπου οικονομικής πληροφόρησης, σε περίπτωση δανειολήπτη 

νομικού προσώπου - πολύ μικρής επιχείρησης.  

(δ) Εντός της προβλεπόμενης στον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» 

προθεσμίας, ο δανειολήπτης προβαίνει σε μία εκ των παρακάτω ενεργειών: 

αα) παρέχει τη συναίνεσή του στην προτεινόμενη ή σε μία από τις προτεινόμενες 

λύσεις, ή  

(ββ) αντιπροτείνει γραπτώς, ζητώντας, αν το επιθυμεί, τη διαμεσολάβηση τρίτου 

φορέα της επιλογής του, ή  
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(γγ) δηλώνει γραπτώς ότι αρνείται να συναινέσει σε οποιαδήποτε από τις 

παρασχεθείσες προτάσεις.  

(ε) Το «Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής 

Διευθέτησης» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

(αα) περιγραφή των όρων της/των προτεινόμενης/-ων λύσης/-εων (επιτόκιο, περίοδος 

εκτοκισμού, διάρκεια, τυχόν περίοδο χάριτος, ύψος και πρόγραμμα καταβολών), 

λοιπές επιβαρύνσεις και έξοδα, αξία τυχόν επαναγοράς περιουσιακού στοιχείου σε 

περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, τυχόν ελάφρυνση της οφειλής από 

καταλογισθέντες τόκους κ.λπ.) και άλλα καταλλήλως προσαρμοσμένα σε σχέση με τον 

προτεινόμενο τύπο λύσης στοιχεία, με τρόπο που καθιστά εφικτή τη μεταξύ τους 

σύγκριση καθώς και τη σύγκριση με την τρέχουσα επιβάρυνση (αναλυόμενη κατά 

κεφάλαιο, τόκους και έξοδα), τηρουμένων των κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης 

της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει, ιδίως σε σχέση με τη μελλοντική μεταβολή του 

επιτοκίου, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και την διάταξη της 

παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει,  

(ββ) την ένδειξη ότι αυτό συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος 

Κώδικα,  

(γγ) επισήμανση για το ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας της προτεινόμενης/- 

ων λύσεων είναι συνάρτηση του ύψους της οφειλής, του είδους και του ύψους των 

εξασφαλίσεων, σε σχέση με:  

(i) την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη φυσικού προσώπου, ή  

(ii) την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τις προοπτικές της, σε περίπτωση 

νομικού προσώπου - πολύ μικρής επιχείρησης, όπως τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν 

στο Στάδιο 3 της Δ.Ε.Κ., με βάση ιδίως τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο 

2,  

(δδ) σε περίπτωση δανειολήπτη φυσικού προσώπου, αποτίμηση του προτεινόμενου 

σχεδίου διευθέτησης της οφειλής ή της τυχόν υποβληθείσας από το δανειολήπτη 

αντιπρότασης σε παρούσα αξία και πρόσφατη εκτίμηση της αξίας ρευστοποίησης του 

αντίστοιχου ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή, με βάση τα πρότυπα εκτίμησης της 

υποπαραγράφου Γ.2 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107), στην περίπτωση που αποκλειστεί η κατάλληλη 

λύση ρύθμισης και αντί αυτής προτείνεται λύση οριστικής διευθέτησης που 

περιλαμβάνει διάθεση της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη καθώς και σαφή 

παράθεση των όρων αποπληρωμής τυχόν υπολοίπου οφειλής μετά τη διάθεση της 

κύριας κατοικίας,  

(εε) ενημέρωση για το δικαίωμα του δανειολήπτη να ζητήσει ή να δεχθεί συμβουλή 

ανεξάρτητου κρατικού φορέα ή άλλου επιλογής του για την υποβοήθησή του στη λήψη 

απόφασης, ή στην υποβολή αντιπρότασης, εάν αυτός το κρίνει απαραίτητο,  

(ζζ) ενημέρωση για τη δυνατότητα του δανειολήπτη να προβεί εντός της 

προβλεπόμενης στον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» προθεσμίας σε μία εκ 

των αναφερόμενων στην ως άνω περίπτωση (δ) ενεργειών,  

(ηη) ενημέρωση για τα επόμενα βήματα του ιδρύματος ή και τις έννομες συνέπειες, 

σε κάθε μία εκ των περιπτώσεων ανωτέρω (όπως ιδίως το χρονικό διάστημα μετά το 

οποίο μπορεί να κινηθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης εξασφαλίσεων),  

(θθ) επισήμανση:  
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(i) για την υποχρέωση του δανειολήπτη φυσικού προσώπου να ενημερώσει έγκαιρα 

το ίδρυμα σε περίπτωση που η οικονομική κατάστασή του βάσει της οποίας 

αξιολογήθηκε η προτεινόμενη λύση, μεταβληθεί ή  

(ii) για τη σημασία της έγκαιρης (εκ μέρους του δανειολήπτη νομικού προσώπου - 

πολύ μικρής επιχείρησης) ενημέρωσης του ιδρύματος σε περίπτωση που υπάρξουν 

γεγονότα ή συμφωνίες που προβλέπεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την 

οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη.  

(στ) Κάθε ίδρυμα εξετάζει ενιαία λύση ρύθμισης για όλες τις οφειλές του δανειολήπτη 

προς αυτό, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους από μία ή περισσότερες δανειακές 

συμβάσεις του ίδιου ή διαφορετικού τύπου, αν το θεωρεί σκόπιμο ή αν ο δανειολήπτης 

αιτείται τούτο.  

(ζ) Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης από τον δανειολήπτη, το ίδρυμα 

υποχρεούται να προβεί σε αξιολόγηση της εν λόγω αντιπρότασης και, εντός ενός (1) 

μηνός από την παραλαβή της:  

(αα) είτε να συναινέσει με την αντιπρόταση  

(ββ) είτε να απαντήσει με «γραπτή επικοινωνία» ότι την απορρίπτει και ότι παραμένει 

ενεργός η αρχική του πρόταση, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση  

(γγ) είτε να υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική.  

(η) Διευκρινίζεται ότι, εφόσον συντρέξει μία εκ των περιπτώσεων (ββ) ή (γγ) 

ανωτέρω, ο δανειολήπτης προβαίνει, εντός της προβλεπόμενης στον ορισμό του 

«συνεργάσιμου δανειολήπτη» προθεσμίας, σε μία εκ των παρακάτω ενεργειών:  

(αα) παρέχει τη συναίνεσή του στην νέα ή την αρχική πρόταση ή  

(ββ) δηλώνει γραπτώς ότι αρνείται να συναινέσει στην νέα πρόταση.  

(θ) Κατά την παρουσίαση της προτεινόμενης ή των εναλλακτικά προτεινόμενων 

λύσεων, κάθε ίδρυμα είναι δεκτικό σε σχόλια και ερωτήματα από τους δανειολήπτες 

παρέχοντας όσο το δυνατόν πιο τυποποιημένη και εύληπτη πληροφόρηση στον 

δανειολήπτη, προκειμένου αυτός να κατανοήσει την πρόταση ή και τις διαφορές τόσο 

μεταξύ των εναλλακτικά προτεινόμενων λύσεων, σε περίπτωση που υφίστανται 

περισσότερες από μία, όσο και μεταξύ των υφιστάμενων και νέων όρων αποπληρωμής 

των οφειλών του.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.)  

Το στάδιο αυτό, όπως προβλέπεται στην παρ. (στ) της Ενότητας Β του Κεφαλαίου 

Δευτέρου, αποτελεί στάδιο της Δ.Ε.Κ., το οποίο μπορεί να ενεργοποιείται μετά την 

κατηγοριοποίηση ενός δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου.  

Ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στο Στάδιο αυτό μία φορά μετά από κάθε 

εφαρμογή της Δ.Ε.Κ.  

Διευκρινίζεται ότι η ένσταση δύναται να υποβάλλεται επί της διαδικασίας που τυχόν 

οδήγησε στο χαρακτηρισμό του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου. Ένσταση δεν 

δύναται να υποβάλλεται επί του περιεχομένου της πρότασης ή αντιπρότασης, η 

διαπραγμάτευση επί του οποίου διενεργείται μέσω των προβλεπόμενων στην Ενότητα 

Δ. ανωτέρω.  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ  
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(α) Μετά την τυχόν κατηγοριοποίηση ως μη συνεργάσιμου ενός δανειολήπτη - 

φυσικού προσώπου, του οποίου ο αποχαρακτηρισμός ως συνεργάσιμου μπορεί να έχει 

συνέπεια τον εκπλειστηριασμό της κύριας κατοικίας του, το ίδρυμα οφείλει να τον 

ενημερώσει για το γεγονός αυτό εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών με 

«γραπτή επικοινωνία» και να του γνωστοποιήσει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:  

(αα) Το γεγονός ότι έχει κατηγοριοποιηθεί ως μη συνεργάσιμος και τον/τους 

ειδικότερο/-ους λόγους για την κατηγοριοποίηση αυτή.  

(ββ) Τις λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, με βάση το οποίο το ίδρυμα 

προτίθεται να κινηθεί στο μέλλον (π.χ. διαδικασία ρευστοποίησης).  

(γγ) Τον κίνδυνο εκποίησης από το ίδρυμα τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν 

παρασχεθεί από τους εγγυητές.  

(δδ) Αν ο δανειολήπτης και τυχόν εγγυητές θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι για 

τυχόν εναπομένον υπόλοιπο μετά την ενδεχόμενη εκποίηση εξασφαλίσεων, καθώς και 

τον τρόπο και το επιτόκιο που αυτό θα εκτοκίζεται.  

(εε) Το ότι ο αποχαρακτηρισμός του δανειολήπτη ως συνεργάσιμου μπορεί να έχει 

ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από ειδικές σχετικές ευεργετικές διατάξεις της 

νομοθεσίας.  

(στστ) Το δικαίωμα του δανειολήπτη να υποβάλει ένσταση μετά την 

κατηγοριοποίηση του ως μη συνεργάσιμου ακολουθώντας τη διαδικασία που το ίδρυμα 

έχει συστήσει, σύμφωνα με την παρ. (στ) της ενότητας Β του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ.  

(β) Μετά την τυχόν κατηγοριοποίηση ως μη συνεργάσιμου ενός δανειολήπτη - 

νομικού προσώπου - πολύ μικρής επιχείρησης, ακολουθεί ενημέρωση του για το 

γεγονός της κατηγοριοποίησής του ως μη συνεργάσιμου και τον/τους ειδικότερο/-ους 

λόγους για την κατηγοριοποίηση αυτή με την τυχόν καταγγελία της σύμβασης ή 

νωρίτερα από αυτήν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΓΓΥΗΤΗΣ 

 

1. Για σκοπούς του Κώδικα, κάθε διάταξη που εφαρμόζεται επί δανειολήπτη με 

οφειλές σε καθυστέρηση εφαρμόζεται και επί του/των εγγυητή/-ών της οφειλής.  

2. Για τα φυσικά πρόσωπα-εγγυητές σε απαιτήσεις έναντι φυσικών προσώπων 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου ως άνω που αφορούν τα φυσικά 

πρόσωπα. Εξαιρέσεις που ισχύουν για τον πρωτοφειλέτη εφαρμόζονται και για τον 

εγγυητή, εφόσον ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης (παραίτηση από την ένσταση διζήσεως).  

3. Για φυσικό πρόσωπο-εγγυητή απαιτήσεων νομικού προσώπου - πολύ μικρής 

επιχείρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου ως άνω που αφορούν τα 

νομικά πρόσωπα - πολύ μικρές επιχειρήσεις, εφόσον το φυσικό πρόσωπο- εγγυητής 

ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης (παραίτηση από την ένσταση διζήσεως).  

4. Η έναρξη εφαρμογής της Δ.Ε.Κ. γνωστοποιείται ταυτοχρόνως στον πρωτοφειλέτη 

και στον εγγυητή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα αξιοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού 

που προβλέπεται στον ν. 4738/2020, όπως εκάστοτε ισχύει, τα ιδρύματα συστήνεται 

να επιδιώκουν την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης υιοθετώντας τις βέλτιστες 

πρακτικές του Παραρτήματος III (INSOL International, STATEMENT OF 

PRINCIPLES FOR A GLOBAL APPROACH TO MULTICREDITOR WORKOUTS 

II, όπως αναδημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο 2017).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Κάθε ίδρυμα οφείλει να αποδεικνύει ανά πάσα στιγμή στην Τράπεζα της Ελλάδος 

ότι έχει θεσπίσει σύστημα και διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος Κώδικα καθώς και 

εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου της εφαρμογής αυτού και της εν γένει ισχύουσας 

νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η σύννομη και συνεπής αντιμετώπιση των 

δανειοληπτών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό κάθε ίδρυμα:  

(α) Τηρεί πλήρες αρχείο για ελάχιστη περίοδο έξι (6) ετών από την ημερομηνία που 

κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή του και όλα τα στοιχεία κάθε δανειολήπτη για 

τουλάχιστον έξι (6) έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας του με αυτόν. Στο αρχείο αυτό 

περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν (αα) την επιδίωξη λύσης, 

σύμφωνα με την Δ.Ε.Κ. ή (ββ) τους λόγους που εμπόδισαν την επιδίωξη λύσης με αυτή 

τη διαδικασία.  

(β) Διασφαλίζει την προσβασιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα και την 

εγκυρότητα όλων των σχετικών στοιχείων.  

(γ) Ολοκληρώνει τα στάδια του Κώδικα (όπου η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική) 

πριν εκκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης με «συνεργάσιμο» δανειολήπτη.  

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και ελέγχει (α) τον τρόπο εφαρμογής του 

Κώδικα Δεοντολογίας και (β) την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση συστημάτων, 

απαιτεί τα απαραίτητα κατά την κρίση της διορθωτικά μέτρα και επιβάλλει τις κατά το 

άρθρο 55 Α του Καταστατικού της κυρώσεις: α) σε περίπτωση συστηματικής μη 

εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας και β) στις περιπτώσεις διαπίστωσης αδυναμιών 

των συστημάτων.  

3. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθετικής της εξουσιοδότησης, η Τράπεζα της 

Ελλάδος αποδέχεται καταγγελίες, τις οποίες διερευνά αποκλειστικώς προς τον σκοπό 

αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης των ιδρυμάτων προς τις ενέργειες που απαιτεί 

ο παρών Κώδικας, χωρίς όμως να επιλαμβάνεται εξατομικευμένων διαφορών που 

προκύπτουν μεταξύ δανειστών και οφειλετών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή 

του Κώδικα Δεοντολογίας είτε αυτές αφορούν την ουσία της ρύθμισης, είτε τη 

διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιδίωξή της.  

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί για την παρακολούθηση εφαρμογής του Κώδικα 

τακτική υποβολή στοιχείων από τα ιδρύματα, όπως εξειδικεύεται σε χωριστή απόφασή 

της και διατηρεί το δικαίωμα να ζητά και εκτάκτως οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο ή 
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πληροφορία για την επίτευξη των σκοπών της εποπτείας, καθώς και να προβαίνει σε 

επιτόπιους ελέγχους.  

5. (α) Οι διατάξεις των Υποενοτήτων Γ.2 έως και Γ.5 της Ενότητας Γ: 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΝΑΣΤΟΛH του ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εφαρμόζονται από τη 

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

(β) Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.  

6. Για ενέργειες/διαδικασίες Δ.Ε.Κ. που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη θέση σε 

ισχύ της παρούσας, εφαρμόζονται για την ολοκλήρωσή τους οι όροι και προϋποθέσεις 

της παρούσας.  

7. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αρ. 

195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως μέγιστη προθεσμία ανταπόκρισης του «συνεργάσιμου» 

δανειολήπτη παραμένει αυτή των 15 εργασίμων ημερών που περιλαμβάνεται στον 

οικείο ορισμό, όπως αυτός είχε περιληφθεί στην υπ’ αρ. 116/1/25.8.2014 απόφαση της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β’ 2289), μέχρι τυχόν 

αντικατάστασής του με νέα απόφαση του ΚΥΣΔΙΧ ή άλλη διάταξη νόμου ή 

κανονιστικής πράξης.  

8. Παραπομπές στην υπ’ αρ. 195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών 

και Ασφαλιστικών Θεμάτων νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση.  

9. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος να παρέχει 

διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας.  

10. Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

1377. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2814.5/38598/2021 της 1/7.6.2021 «Καθορισμός πρόσθετης 

Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση 

ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-4-2021» (Β’ 2419) 
Με την παρ. 6 της υ.α. 2814.5/46534/2021 «Καθορισμός πρόσθετης 

Επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για το οικονομικό έτος 2021 για την επιδότηση 

ανεργίας περιόδου 01-03-2021 έως και 30-04-2021» (Β΄ 2904), κατωτ. αριθ. 

1426, ορίστηκε ότι: «Η υπ’ αρ. 2814.5/38598/2021 υπουργική απόφαση που 

δημοσιεύθηκε στο (Β’ 2419) παύει να ισχύει.» 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84OvdVE7rIZhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWwNCehCS8EQcDWyxPO1DDYlllTtb2uffp94shirKR_w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8icMgJ4nZIIR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUqJMXX2kC05iJySBG0AAMqM1iOWSYAkUBhfGSyk9H7B
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1378. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ6α/Γ.Π.31368 της 27.5/7.6.2021 «Λειτουργία Δημοσίων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής 

περιόδου 2021-2022» (Β’ 2426) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 

περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του 

ν. 4384/2016 (Α΄ 78),  

β. της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),  

γ. του άρθρου 4 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),  

δ. του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),  

ε. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).  

2. Την υπ’  αρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 

υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Κ1/54904/13.05.2020 απόφαση και ισχύει.  

3. Την υπ’ αρ. 12972/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας» (Β’ 1038), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 24571/2015 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας (Β’ 1553).  

4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ4α/ Γ.Π.55004/15/2016 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, 

το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας» (Β’ 2049).  

5. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας» (Β’ 2742), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την υπό στοιχεία Υ4/2021 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8FjnGp5F0IbMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSfS2HbWW_r0i0v8ZukeqHcO3Aaxr8QcucwdKEg6sArk
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7. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.64736/1-9-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας (ΑΔΑ: 75ΡΝ465ΦΥΟΠ3Θ) με θέμα «Διαδικασία - κριτήρια για την επιλογή 

εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».  

8. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.7710/29-1-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΩΜΑΓ465ΦΥΟ-

Ζ96) με θέμα «Έγκριση για την επιλογή εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα 

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας».  

9. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 εγκύκλιο με θέμα «Συμπλήρωση 

υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. του 

ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ:Ψ7ΑΜ465ΦΥΟ-ΘΕΦ).  

10. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.80418 εγκύκλιο με θέμα «Σχετικά με την περ. β 

της παρ. 4 της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 απόφασης» (ΑΔΑ: 

ΨΝΕΧ465ΦΥΟ-ΠΡΖ).  

11. Την υπό στοιχεία 54909/ΓΓ1/18-5-2021 εγκύκλιο της ΓΓΕΕΚ ΔΒΜ & Ν με θέμα 

«Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την 

υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου».  

12. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας για τις ειδικότητες 

τις οποίες θα λειτουργήσουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021 - 2022 καθώς και το 

υπ’ αρ. 21489/18.05.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου 

Άμεσης Βοήθειας. 

13. Την αναγκαιότητα της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.  

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Τη λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) 

του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, για την εκπαιδευτική περίοδο 

2021 - 2022, στην ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής” (Γενικής Νοσηλείας, 

Τραυματολογίας, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις) και 

“Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου” ως ακολούθως:  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Τα ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρώσουν τον ελάχιστο 

απαιτούμενο αριθμό καταρτιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 

4 της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 55004/15/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2049). 

Δικαίωμα εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ 

καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4), όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις 

της περ. α της παρ. 1 του ν. 4763/2020. Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων 

θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου μετά από σχετική 

προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές 

αιτήσεις κατατάξεων στο Γ’ εξάμηνο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα ΙΕΚ 
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ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζομένων 

και εκπαιδευτών από 25 Αυγούστου 2021 έως και 1η Σεπτεμβρίου 2021. 

 

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

 

1379. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

Φ.153/66380/Α5 της 8/8.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Φ.151/20049/Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με θέμα: “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου 

α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και των παρ. 

1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)” (Β’ 272)» (Β΄ 2449)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των περ. α’ έως γ’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 

Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).  

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 «Δομή και 

λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14).  

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου 

του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 

εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 71).  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13Γ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).  

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 και του άρ. 40 του ν. 4692/2020 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).  

6. Τις διατάξεις του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).  

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/20-2-2007 απόφασης της 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές 

κατηγορίες του εδαφίου α, της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 

(Α΄ 90) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272).  

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/182992/Α5/ 2019 (Β’  4441) απόφασης της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά 

εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων 

Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κι εφεξής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4186/2013» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α΄ 

70).  

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/ 20.2.2020 απόφασης της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8GlsHHQzxqLlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTuAC0R1fKd3EdeO5EUFHWXrmhVuk_AqFLdRwDAUl4yA
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διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από 

το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 

4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).  

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28-1-2020 απόφασης της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και 

των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α 

του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του 

ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345).  

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 

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

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

(Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

14. Την υπό στοιχεία φ.1/Γ/349/64530/Β1/3-6-2021 εισήγηση της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και το γεγονός ότι δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 2007 απόφασης της Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές 

κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 

(Α΄ 90) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272) 

ως ακολούθως:  

1. Στην περ. iv της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:  

«Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για 

την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με 

διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.».  

2. Μετά από το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. Α2 της παρ. 4 του άρθρου 1 προστίθεται 

εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:  

«Ειδικά για τους επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη «2019-2020» 2020- 2021 και 2021-

2022, η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου για αλλαγή 

σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος ισχύει για τα αμέσως επόμενα 

δύο έτη από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική 

κατεύθυνση τμήματος.».  

H μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Αριθμ. Φ.153/79025/Α5 της 2/6.7.2021 «Συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997” (Β’ 272)» (Β΄ 2971). 

3. Μετά από το πέμπτο εδάφιο της υποπαρ. Α2 της παρ. 4 του άρθρου 1, όπως η 

αρίθμηση διαμορφώνεται μετά από την προσθήκη της παρ. 2 της παρούσας, 

προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:  

«Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για 

την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με 

διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19.».  

4. Μετά από το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. Β2 της παρ. 4 του άρθρου 1 προστίθεται 

εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:  

«Ειδικά για τους επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη «2019-2020», 2020- 2021 και 2021-

2022, η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου για αλλαγή 

σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος ισχύει για τα αμέσως επόμενα 

δύο έτη από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική 

κατεύθυνση τμήματος».  

H μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 2 της απ. Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Αριθμ. Φ.153/79025/Α5 της 2/6.7.2021 «Συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997” (Β’ 272)» (Β΄ 2971). 

5. Μετά από το πέμπτο εδάφιο της υποπαρ. Β2 της παρ. 4 του άρθρου 1, όπως η 

αρίθμηση διαμορφώθηκε μετά από την προσθήκη της παρ. 4 της παρούσας, 

προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:  

«Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια για 

την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με 

διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid-19».  

6. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:  

«7α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή 

Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, 

Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο 

(χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού 

εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των 

Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας 

Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί 

στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού 

που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της 

Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι 

υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει 

στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 

για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 

(EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς 

και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaoDN41Szhflb6ObgisnTjsdj5QhmmEYFakpzN4E17TT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaoDN41Szhflb6ObgisnTjsdj5QhmmEYFakpzN4E17TT
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Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών 

(EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.  

β) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς της 

περ. α’ και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή 

χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, 

τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία 

περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους».  

7. Η περ. γ’ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

«γ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρ. 7 του άρθρου 1 μπορούν να 

εισαχθούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως ακολούθως:  

γα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της 

φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς της περ. α’ της παρ. 7 

του άρθρου 1 της παρούσας εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε 

σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία 

ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, 

εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε 

στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην 

τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της 

τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση.  

γβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς στους 

διαγωνισμούς της περ. β της παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας εγγράφονται καθ’ 

υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις 

τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί 

στον τομέα αποφοίτησής τους.  

Επιπλέον, προϋπόθεση για τους υποψηφίους των περ. γα’ και γβ’ είναι να έχουν 

συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας επιτύχει την ελάχιστη βάση 

εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή 

πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν 

συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή 

εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193).»  

8. Η περ. δ’ της υποπαρ. 1 της παρ. Ε’ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Βεβαίωση της διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε 

επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της 

αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών 

Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της 

Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των 

σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς 

διενεργεί»  

9. Η περ. ε’ της υποπαρ. 1 της παρ. Ε’ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«ε) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι i) το μάθημα στο οποίο 
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διακρίθηκαν περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που 

είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου είτε στα 

μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον 

οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν την διάκριση και ότι ii) κατά τη συμμετοχή τους στις 

πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις 

Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της 

οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 

καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με 

τον ν. 4186/2013 (Α’ 193)».  

10. Η περ. δ’ της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Η Βεβαίωση της διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για 

κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση 

της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών 

Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι 

συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της 

Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των 

σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας από αυτούς 

διενεργεί»  

11. Η περ. ε’ της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«ε) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι i) το μάθημα στο οποίο 

διακρίθηκαν είναι συναφές με μάθημα του τομέα σπουδών που είχαν επιλέξει οι 

υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. και ότι ii κατά τη συμμετοχή τους στις 

πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις 

Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της 

οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 

καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με 

τον ν. 4186/2013 (Α’ 193).  

12. Οι παρ. 1 έως 3 του Κεφαλαίου I του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:  

«1. Η εισαγωγή στο Α’ εξάμηνο των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών 

κατευθύνσεων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις 

ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται με 

ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα των παρ. 3, 5 και 6 του παρόντος και με 

κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 

7 του παρόντος.  

2. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας 

εξετάζονται στα μαθήματα μίας από τις παρακάτω ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και του άρθρο 165 του ν. 

4635/2019 (Α’ 167):  

α) Ανθρωπιστικών Σπουδών  

β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας  

γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.  
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Οι σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του άρθρου 2 της 

παρούσας κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:  

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες  

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες  

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής  

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.  

Με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/ 28-1-2020 (Β’ 345) απόφασης της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Φ.253/99129/Α5/24-7-2020 (Β’ 3209) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων καθορίζεται η κατάταξη των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών 

κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 με τον 

περιορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.  

Ειδικά οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

και Σπουδών Υγείας, δηλώνουν υποχρεωτικά, αν θα εξεταστούν στο μάθημα των 

Μαθηματικών ή της Βιολογίας.  

3. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της 

παρούσας καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για ένα (1) μόνο 

Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται στα τέσσερα (4) μαθήματα της Ομάδας 

Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε 

Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα με τους 

αντίστοιχους ισοβαρείς συντελεστές για κάθε μάθημα, που προβλέπονται στην Ομάδα 

Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό 

Πεδίο, ως ακολούθως:  

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν 

πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του 

1ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι 

τα εξής τέσσερα (4):  

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και 

είκοσι πέντε (1,25)  

β) Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε 

(1,25)  

γ) Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)  

δ) Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε 

(1,25).  

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών 

Υγείας, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές 

κατευθύνσεις είτε του 2ου Επιστημονικού Πεδίου είτε του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.  

Οι υποψήφιοι/ες για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 

εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:  

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και 

είκοσι πέντε (1,25)  
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β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)  

γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)  

δ) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε 

(1,25)  

Οι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:  

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και 

είκοσι πέντε (1,25)  

β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)  

γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)  

δ) Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).  

iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και 

Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού 

Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα 

(4):  

α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και 

είκοσι πέντε (1,25)  

β) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε 

(1,25)  

γ) Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε 

(1,25)  

δ) Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε 

(1,25).»  

13. Η περ. α’ της παρ. 7 του Κεφαλαίου I του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

«α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες απαιτείται 

εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάζονται και στα 

προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παρ. 1 του παρόντος, κατά 

περίπτωση, και απαιτείται να επιτύχουν σε κάθε ένα από αυτά βαθμολογική επίδοση 

τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής».  

14. Η παρ. 3 του Κεφαλαίου III του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. α) Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων της παρούσας, οι υποψήφιοι της 

ειδικής κατηγορίας Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 

συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με βάση τους όρους συμμετοχής των 

υποψηφίων του Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου, κατά περίπτωση. 

Προκειμένου για σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, η εισαγωγή στα οποία 

προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι της 

ειδικής κατηγορίας της παρούσας απαιτείται να έχουν επιτύχει σε κάθε ειδικό μάθημα 

βαθμολογική επίδοση τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης 

δυνατής. Προκειμένου για σχολή ή τμήμα, η εισαγωγή στα οποία απαιτεί την 

συμμετοχή σε υγειονομικές εξετάσεις και την εξέταση σε πρακτικές δοκιμασίες, οι 

υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παρούσας απαιτείται να συμμετάσχουν στις 
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υγειονομικές εξετάσεις και να εξεταστούν στις πρακτικές δοκιμασίες με βάση τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις της παρούσας δεν εφαρμόζεται 

το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013.  

β) Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Έλληνες 

πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάθε υποψήφιος κρίνεται για 

επιλογή, στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που δηλώνει στο 

μηχανογραφικό δελτίο κατά σειρά: βα) ως υποψήφιος της γενικής σειράς και ββ) ως 

υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα με 

την περ. βα’, ισχύουν οι όροι εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποβολής 

μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού 

Λυκείου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013, με την επιφύλαξη της παρ. 1 

του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25). Κατά την αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα 

με την περ. ββ’ η επιλογή γίνεται με μόνο κριτήριο το σύνολο των μορίων, κατά 

φθίνουσα σειρά, που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας κατά την 

συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, με την επιφύλαξη των εδαφίων δεύτερο 

και τρίτο της περ. α’ της παρούσας, και χωρίς περιορισμό στον αριθμό των δηλούμενων 

σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου ή 

του τομέα σπουδών/ειδικότητάς και της κοινής ομάδας, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισαγομένων σε 

συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπερ. ββ’, 

κατά την επιλογή εισάγονται, ως υπεράριθμοι, όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν.  

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε 

καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους, σύμφωνα με τις υποπερ. βα’ και ββ’, μπορούν 

να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο 

δεύτερης φάσης), μόνο ως υποψήφιοι της γενικής σειράς σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013.».  

15. Μετά από το πρώτο εδάφιο της όγδοης παραγράφου του άρθρου 8 προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Ειδικά οι επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη «2019-2020» 2020-2021 και 2021-2022, 

μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών 

με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου ή μεθεπόμενου έτους, εφόσον 

προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή.».  

H μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 3 της απ. Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Αριθμ. Φ.153/79025/Α5 της 2/6.7.2021 «Συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997” (Β’ 272)» (Β΄ 2971). 

16. Μετά από το πρώτο εδάφιο της ένατης παραγράφου του άρθρου 8 προστίθεται 

εδάφιο ως εξής:  

«Ειδικά οι επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη «2019-2020» 2020-2021 και 2021-2022, 

μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών 

με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου ή μεθεπόμενου έτους, εφόσον 

προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή.».  

H μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 4 της απ. Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Αριθμ. Φ.153/79025/Α5 της 2/6.7.2021 «Συμπλήρωση της υπό 

στοιχεία Φ.151/20049/Β6/ 2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaoDN41Szhflb6ObgisnTjsdj5QhmmEYFakpzN4E17TT
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Θρησκευμάτων “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997” (Β’ 272)» (Β΄ 2971). 

17. Η περ. iv της παρ. 8 του άρθρου 13 του Β’ Κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής:  

«Έναν εκπαιδευτικό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής καθώς 

και ένα χειριστή συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων.».  

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

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1380. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1128 της 7/9.6.2021 «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.  4172/2013 και καθορισμός 

δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.  4172/2013» (Β’ 

2452) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) των παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν,  

β) της παρ. 64 του άρθρου 72 του ν.  4172/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 

του ν.  4797/2021 (Α΄ 66),  

γ) του άρθρου 4 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως ισχύουν,  

δ) των άρθρων 44 και 45 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,  

ε) των άρθρων 71Α, 71Δ, 71Ε, 71ΣΤ και 71Ζ του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν,  

στ) των άρθρων 6, 18, 19, 31 και 41 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν, 

ζ) των άρθρων 53, 54, 58 και 72 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν,  

η) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285), όπως ισχύουν,  

θ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του 

άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,  

ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 (Β΄ 4738) απόφασης του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.  

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή 

απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 

του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaoDN41Szhflb6ObgisnTjsdj5QhmmEYFakpzN4E17TT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q6KUEZFb2m7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCuo_cZvxMu-cWjUnQtMksbojagVkWXbX-vtYiDMID3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q6KUEZFb2m7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCuo_cZvxMu-cWjUnQtMksbojagVkWXbX-vtYiDMID3
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συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.  4389/2016, 

όπως ισχύουν.   

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (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,όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 

39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 

2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».  

4. Την υπό στοιχεία Α.1101/30.04.2020 (Β΄ 1753) Απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε.  

5. Την ανάγκη ομοιόμορφης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από τους 

υπόχρεους, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013.  

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

Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

αποφασίζουμε:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 

45 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.  

2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. 

Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013. Η δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος για φορολογικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 υποβάλλεται 

εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που με την υποβολή της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, 

παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται 

από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος [Α.1129/4.4.2019 (Β΄ 1399) 

Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.].  

3. Η πιο πάνω δήλωση, σε περίπτωση που υποβάλλεται χειρόγραφα, υποβάλλεται σε 

δύο (2) αντίτυπα και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά 

έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:  

α. Αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως ορίζονται από την 

κείμενη νομοθεσία του ν. 4308/2014.  

β. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ».  
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γ. Ένα (1) αντίτυπο του εντύπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».  

δ. Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.).  

ε. Πίνακα σχηματισμού φορολογικών αποθεματικών.   

στ. Απόσπασμα πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε ή της συνέλευσης 

των εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών 

προσώπων ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών.  Ειδικά σε 

περίπτωση διανομής κερδών σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό, αντίγραφο του 

τελικού ισοζυγίου λογαριασμών από το οποίο να προκύπτουν οι αντίστοιχοι 

λογαριασμοί εξόδων (παροχές σε εργαζομένους) όπου έχουν καταχωρηθεί τα σχετικά 

ποσά.  

ζ. Απόσπασμα πρακτικών της γενικής συνέλευσης της Α.Ε ή της συνέλευσης των 

εταίρων ΕΠΕ ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών νομικών προσώπων 

ή οντοτήτων, σχετικά με την πρόταση διανομής των προμερισμάτων ή προσωρινών 

απολήψεων κερδών.   

η. Απόσπασμα πρακτικών των αρμόδιων οργάνων, σχετικά με την πρόταση διανομής 

ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων.   

θ. Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού 

προσώπου ή της νομικής οντότητας.  

ι. Βεβαιώσεις για το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που 

αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που 

προβαίνει στη διανομή κερδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 115 παρ.16 ν. 4549/2018 και ισχύει από το φορολογικό έτος 2018.  

ια. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.  

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα 

γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

μέσα στο φορολογικό έτος 2020 και το ποσό του φόρου 15% που αναλογεί σε αυτούς.  

ιγ. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική 

περίοδο επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών 

νόμων (ν. 1892/1990, ν. 1262/1982, ν. 2601/1998, κ.λπ.).  

ιδ. Την παραγόμενη από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

εκτύπωση της ηλεκτρονικά παραληφθείσας από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» που ορίσθηκε με την 

ΠΟΛ.1130/2006 (Β΄ 1860) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η 

οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 7 του 

ν. 3299/2004, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της ενίσχυσης 

της φορολογικής απαλλαγής του νόμου αυτού.  

ιε. Τις οριζόμενες στην περίπτωση στ’ της παρ. 26 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004 

γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από τις Ειδικές 

Επιτροπές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, τις οποίες οι φορείς που 

επέλεξαν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται να εφοδιαστούν με 

ιδία πρωτοβουλία.  
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ιστ. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου ή απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 

(Α΄ 8), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.  

ιζ. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου ή απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης, για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 

ν. 4399/2016 (Α΄ 117), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.  

ιη. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται με τις υπ’ αριθ. 61238/15.6.2020 και 

61239/15.6.2020 (Β’ 2471) κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών-

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σχετικά με την 

εφαρμογή της ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και ν. 4399/2016, αντίστοιχα.  

ιθ. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing) και βεβαίωση του 

πιστωτικού ιδρύματος περί καταβολής μισθωμάτων όπου θα αναγράφονται τα 

καταβληθέντα μισθώματα της προηγούμενης χρήσης. Στην περίπτωση τελικής δόσης 

και αποπληρωμής, προσκόμιση βεβαίωσης του πιστωτικού ιδρύματος περί απόκτησης 

της κυριότητας του εξοπλισμού για τον οποίο έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση.  

κ. Για την εφαρμογή του κινήτρου της έκπτωσης του διπλάσιου μισθώματος που 

καταβάλλεται από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που 

μισθώνουν την εγκατάστασή τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του 

Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και 

της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011, συνυποβάλλονται τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην ΠΟΛ.1096/2012 (Β΄ 1162) Α.Υ.Ο.:  

αα. Βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από την οποία να 

προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης 

και η εγκατάστασή της από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά στις πιο πάνω οριζόμενες 

περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.  

ββ. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το 

συμβολαιογραφικό μισθωτήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη ΔΟΥ), 

από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια 

αυτής, το είδος και η θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμφωνημένου 

μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των 

δικαιούχων.   

γγ. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος για την περίοδο που αιτείται.  

δδ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, ότι το προς υπαγωγή 

κτίριο ή χώρος στις διατάξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως, σύμφωνα με τις 

κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. 

εε. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση της χρήσης της ασκούμενης 

δραστηριότητας της επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις των π.δ. της 2/13.7.1994 (Δ΄704) και 23.7/19.8.1998 (Δ΄616) και είναι μεταξύ 

των περιλαμβανομένων στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας.  

κα. Για τις εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2020 δαπάνες 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την 

υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
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Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δαπάνες έρευνας και 

τεχνολογίας που πραγματοποίησαν.   

κβ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Α του ν. 4172/2013, περί 

φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνιών, απόφαση Υπαγωγής του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης (νυν Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων), όπως αναφέρεται στην 

αριθ. πρωτ.οικ.52738/ ΔΕΚΝΤ55/16.5.2018 (Β΄1843) Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   

κγ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 24 του 

ν. 4172/2013, την έκθεση μηχανικού της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1121/2018 (Β΄ 

5597) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και την τεχνική 

έκθεση εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.  

κδ. Για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής 

έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006 και τα οποία πωλήθηκαν πριν την αποπεράτωσή 

τους (προκειμένου για πρώην νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994) ή 

πωλήθηκαν αποπερατωμένα (προκειμένου για πρώην νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του 

άρθρου 2 του ν. 2238/1994) μέσα στο φορολογικό έτος 2020, υποβάλλεται αναλυτική 

κατάσταση των οικοδομών αυτών, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο 

εισόδημά τους, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 26 

του ν. 4223/2013 με τις οποίες προστέθηκε παρ. 24 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013.  

Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ακόλουθα:  

αα. στοιχεία, ανά διεύθυνση, οικοδομών, των οποίων η ανέγερση άρχισε πριν από την 

1.1.2006 και δεν έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση ή η πώλησή τους,  

ββ. τα ακαθάριστα έσοδα όπως προσδιορίσθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 34 του ν. 2238/1994, που προέκυψαν μέσα στο φορολογικό έτος 2020 από την 

πώληση κάθε μίας χωριστά οριζόντιας ιδιοκτησίας ή άλλου κτιρίου, που ανήκει σε 

οικοδομή, η άδεια κατασκευής της οποίας έχει εκδοθεί πριν από την 1.1.2006.  

κε. Τη δήλωση «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο 

(2) αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητά του τέτοια μηχανήματα, 

για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του ν. 2052/1992 (Α΄ 94).  

κστ. Για τα νομικά πρόσωπα και για κάθε άτομο που απασχόλησαν από 1.1.2020 με 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 

του ν. 3522/2006 (Α΄ 276), υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

αα. κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των πιο πάνω ατόμων που 

απασχόλησαν, 

ββ. γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ ή 

της ΑΣΥΕ, με την οποία διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας των 

πιο πάνω προσώπων,  

γγ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνουν ότι απασχόλησαν 

τα πιο πάνω πρόσωπα καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους.  

κζ. Για τις εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005, καθώς και 

για τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, φωτοτυπία της 

απόφασης της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
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Επενδύσεων με την οποία έχει καθορισθεί το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών 

(cost-plus), καθώς και κατάσταση δαπανών επί των οποίων εφαρμόζεται ο παραπάνω 

συντελεστής.  

κη. Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται από όλα τα νομικά 

πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.  

Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και οι ημεδαπές 

επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής 

αναμόρφωσης μόνο στην περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. Για τις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που φορολογούνται με τις 

διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 η ως άνω κατάσταση 

συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3, καταχωρώντας υποχρεωτικά στον κωδικό 2018 

αυτής τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα.  

Σε περίπτωση που αποκτούν και φορολογητέο εισόδημα στην ως άνω κατάσταση 

καταχωρούν και τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα που φορολογούνται και δεν 

εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.  

Οι εγκαταστάσεις αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα του 

α.ν. 89/1967 (ν. 3427/ 2005) και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες 

διατάξεις υποχρεούνται σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης, όμως μόνο για τις 

δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, ανεξάρτητα εάν αυτές 

εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013, 

συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν σχηματιζόμενων προβλέψεων, οι οποίες 

εκπίπτουν φορολογικά εφόσον τεκμηριωθούν από τα αντίστοιχα παραστατικά (με 

υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όπου απαιτείται, στη χρήση που αφορούν).  

κθ. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Δ του ν. 4172/2013, περί 

φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986 για τον αριθμό και τον μέσο όρο των εργαζομένων με πλήρη 

απασχόληση, καθώς και για το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης, όπως αναφέρονται 

στην ΠΟΛ.1244/2018 (Β΄ 6044) Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   

κι. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71Ε του ν. 4172/2013, περί 

φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για το συνολικό ποσό που κατέθεσαν το 

φορολογικό έτος 2020 στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού 

ιδρύματος της παραγωγού εταιρείας για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, 

καθώς και τον αριθμό της αίτησης υπαγωγής στο φορολογικό κίνητρο που εγκρίθηκε 

από το ΕΚΟΜΕ Α.Ε., με βάση τα αναφερόμενα στην Α.1007/2019 (Β΄ 38) κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1220/2019 

(Β΄ 2383) όμοια, καθώς και τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 31548/2020 (Β΄ 5021) κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   

λ. Την παραγόμενη από τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. εκτύπωση της ηλεκτρονικά 

υποβληθείσας «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», 

«Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» ή «Δήλωση Ανάκλησης», 
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κατά περίπτωση, που ορίσθηκε με την Α.1258/2020 (Β΄ 5243) απόφαση του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 11 του 

άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013, για την παροχή των κινήτρων εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης.  

μ. Αναλυτική κατάσταση των παραστατικών, των σχετικών με τον υπολογισμό και 

την καταβολή της επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως 

ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε.  

ν.  Για τις εταιρείες ανακύκλωσης που λειτουργούν ως «Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2939/2001, όπως ισχύουν, 

απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης σχετικά με την έγκριση 

του αιτήματος του Φορέα Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(Σ.Σ.Ε.Δ.) κατά την παρ.14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001 που αφορά στο ειδικό 

αποθεματικό των Φορέων Σ.Σ.Ε.Δ.  

ξ. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της 

παρ. 12 του άρθρου 57 του ν.  4646/2019, δήλωση απόδοσης τέλους ρυμουλκών και 

αλιευτικών πλοίων της Α. 1201/2020 απόφασης (Β’ 3860/10.9.2020).  

ο. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσού της αυτόματης 

επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της 

νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, με δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, όπως 

ορίζεται με τις διατάξεις της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του v. 4052/2012 (Α’ 

41).  

4. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, και 

αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και 

συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που αφορούν τα 

ακίνητα και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 3 του 

άρθρου 39 του ν. 4172/2013.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ 

Ν. 4172/2013 

1. Τρόπος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων 

και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013  

α. Οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι 

χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα Ε2 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 

και Ε3 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ», συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης φορολογικής 

αναμόρφωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες TAXISnet.  
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β. Για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης αρχικά υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα έντυπα (Ε3) και (Ε2) (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η 

υποβολή της δήλωσης «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». Η συμπλήρωση των πινάκων 3 και 4 

της δήλωσης είναι υποχρεωτική εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τα λοιπά 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση δεν συνυποβάλλονται, 

αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.  

γ. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που καθίστανται νέοι χρήστες 

εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με 

την ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  Η 

διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε 

εφαρμογή.  

δ. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013, 

προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) 

εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, 

συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η 

Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη.  

ε. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες των οποίων ο λογιστής φοροτεχνικός 

βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε 

δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό 

αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, υποβάλουν τη 

δήλωση ηλεκτρονικά, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 93 του ν.  4764/2020 και κατόπιν 

αίτησης στην αρμόδια ΔOY, προσκομίζοντας τα οριζόμενα αποδεικτικά στοιχεία 

(βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου- εξουσιοδότηση λογιστή φοροτεχνικού στο 

σύστημα Taxisnet), δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 53 και 54 του 

ν.  4174/2013. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση θανάτου του λογιστή-

φοροτεχνικού των εν λόγω προσώπων.   

Η εξουσιοδότηση προς το λογιστή φοροτεχνικό αφορά στη διαχείριση των εντύπων 

Ν, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαχείρισης 

εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών «TAXISnet». Στην περίπτωση αυτή, 

βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της εξουσιοδότησης του νομικού προσώπου ή 

των νομικών οντοτήτων προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ 

(άρθ. 11 παρ. 1 του ν.  2690/1999, όπως ισχύει).  

στ. Η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. εντός των νομίμων προθεσμιών, 

όταν το νομικό πρόσωπο και η νομική οντότητα έχει κάνει χρήση φορολογικών 

κινήτρων για μετασχηματισμούς (βάσει ν. δ.1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 2515/1997, 

κ.λπ.), καθώς και των άρθρων 52 και 54 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κίνητρου των αφορολόγητων εκπτώσεων 

(ν. 2601/1998, ν. 3299/2004, κοκ), καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής καταβολής 

φόρου με βάση τις διατάξεις των ν. 3908/2011 και ν. 4399/2016 υποβάλλουν τη 

δήλωση μόνο ηλεκτρονικά. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών 

οντοτήτων υπό εκκαθάριση υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. η οριστική δήλωση 

της εκκαθάρισης. Στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται υποχρεωτικά και οι δηλώσεις νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων που αναβιώνουν καθώς και οι δηλώσεις στην 

περίπτωση ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους 

στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης.  
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ζ. Επίσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 

(Α΄ 201) απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα νομικά 

πρόσωπα/νομικές οντότητες της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ήτοι οι 

υπόχρεοι σε καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, το οποίο 

επιβάλλεται σε όλα τα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά πλοία και πλοιάρια, καθώς και 

στα ρυμουλκά των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλασσίων 

μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου 

δραστηριοποίησής τους (Σχετ. η Ε. 2115/2021 εγκύκλιος).  

Τα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες που είναι πλοιοκτήτες ρυμουλκών πλοίων ή 

κάθε πρόσωπο που κατ΄ εντολή του πλοιοκτήτη ή οποιασδήποτε αρχής ή από 

οποιαδήποτε άλλη αιτία διαχειρίζεται το πλοίο και εισπράττει ναύλους ρυμουλκών και 

τα οποία (πρόσωπα/ οντότητες) υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 57 

του ν. 4646/2019 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.  27/1975, υποβάλλουν 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

20 του ν. 4174/2013, και προσκομίζουν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. 

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει 

ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, 

ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη περί μη επιβολής του τέλους 

επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.  3986/2011.  

η. Εκτός της περίπτωσης στ’, σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας 

ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων και των συνυποβαλλομένων εντύπων και εφόσον δεν κατέστη 

δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της 

Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Τμήμα Α΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου 

Εφαρμογών Άμεσης Φορολογίας και Κεφαλαίου), η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα 

εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

θ. Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των περιπτώσεων στ’ και η’ θα 

υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. και τα έντυπα (Ε2) και (Ε3), καθώς και η κατάσταση 

φορολογικής αναμόρφωσης.  

ι. Τα έντυπα για την υποβολή της δήλωσης εκτυπώνονται από τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες TAXISnet.  

κ. Στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση ή 

διακόπτει τις εργασίες του μέσα στο φορολογικό έτος 2020 και πριν την έναρξη της 

υποβολής των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 

(TAXISnet), η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISnet) στα ήδη 

διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα (Ν - Ε2 - Ε3). Στα ίδια έντυπα 

υποβάλλονται και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις. 

2. Χρόνος ηλεκτρονικής υποβολής  

α. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υποβάλλουν τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, ως χρόνος υποβολής της 

δήλωσης θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο. Με την 

οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, βεβαιώνεται ο φόρος στην Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του 

υπόχρεου υποβολής της δήλωσης και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής», με βάση την 

οποία θα καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τον τρόπο 
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που ο υπόχρεος έχει επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της νόμιμης 

προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται.  

β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης καθώς και μη καταβολής ή 

εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

άρθρου 54 και ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.  

3. Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.  

α. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή 

των δηλώσεων ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων 

παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS.  

β. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων 

αυτών, καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων.   

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1381. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4806 της 9/10.6.2021 «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) 
 

Άρθρο 1 

Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, 

περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, η από 30.5.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, 

περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19», που 

δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 87 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) 

και έχει ως εξής:  

 

(Ακολουθεί το κείμενο της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 87) 

 

Άρθρο 2 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την έκδοση και χρήση του 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των φυσικών προσώπων-κατόχων του πραγματοποιείται για σκοπούς εκπλήρωσης 

ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8smx2PaOMA0btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGLWMCKpvSF9Ckzy1h98DFqzxXhWiYbr9a3hiH4g3MI2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-SrPzKAEPjjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPdJV8VpnX6xBM_OOgMqi4DwxVIgnKudDkcvmZTvjX45
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27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - 

Γ.Κ.Π.Δ.) και το εθνικό δίκαιο, και ιδίως τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).  

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο 

Εμβολιασμών και στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας για τον σκοπό της δημιουργίας και έκδοσης του Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID-19.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., η 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για τον σκοπό 

της επιβεβαίωσης της ταυτότητας του φυσικού προσώπου - κατόχου, της έκδοσης του 

Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και της επαλήθευσης της εγκυρότητας και της 

ισχύος αυτού στο πλαίσιο της χρήσης του για τη διευκόλυνση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό 

Πιστοποιητικό COVID-19, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τον 

σκοπό της πρόσβασης στην πληροφορία που περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό, της 

επιβεβαίωσης της πληροφορίας που περιλαμβάνεται σε αυτό και της εγκυρότητας και 

ισχύος αυτού.  

2. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εκδίδεται ύστερα από αίτημα του φυσικού 

προσώπου και επιδεικνύεται στις αρχές της παρ. 4 σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, κατ’ 

επιλογή του φυσικού προσώπου-κατόχου.  

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας 

για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τηρούνται, αναλόγως με 

την κατηγορία του πιστοποιητικού, για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για 

την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας και σε καμία περίπτωση πέραν της περιόδου 

επίδειξης πιστοποιητικών προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

4. Αποδέκτες του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 και των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε αυτό για τον σκοπό της επαλήθευσης 

της εγκυρότητάς του είναι οι αρμόδιες αρχές ελέγχου των αναγκαίων εγγράφων για την 

είσοδο ή τη μετεπιβίβαση ταξιδιωτών στην χώρα. Οι αρχές αυτές προβαίνουν στην 

απολύτως αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που 

περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό για τον σκοπό της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας 

και της ισχύος αυτού. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης οι 

αρχές αυτές δεν αποθηκεύουν και δεν τηρούν είτε αντίγραφα του Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID-19 είτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

σε αυτό.  

5. Τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν 

επεξεργασίας στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, έχουν τα 

δικαιώματα των άρθρων 12 - 22 του Γ.Κ.Π.Δ.  

 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
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------------.---------- 

 

1382. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

66999/Θ2 της 9/10.6.2021 «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γενικών 

Εκκλησιαστικών Λυκείων και τριών τελευταίων τάξεων των Μουσουλμανικών 

Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης» (Β’ 2474)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3432/2006 (Α’ 14) «Δομή και Λειτουργία 

της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», όπως ισχύει,  

β) των περ. γ’και δ iii της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων 

Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 136),  

γ) των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6 και της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 167) σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 

«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188),  

δ) της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

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

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

(Α’ 104).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

4. Την υπό στοιχεία 55831/Δ2/19-5-2021 (Β’  2095) υπουργική απόφαση 

«Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό 

έτος 2020-2021».  

5. Την υπό στοιχεία 108806/Θ2/2020 (Β’ 3625) υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση 

των Ωρολογίων Προγραμμάτων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών 

Εκκλησιαστικών Λυκείων».  

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την υπό 

στοιχεία Φ.1/Γ/343/64342/Β1/3-6-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

Από το σχολικό έτος 2020-2021:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EF_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXXfxOhuEwDENE_pqgq1JqhAUbk0HOXYt9lHPVfvcf3l
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1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών των Γενικών Εκκλησιαστικών 

Λυκείων απαιτείται τελικός Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10). Για 

την εξαγωγή του τελικού Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), για την 

προαγωγή και την απόλυση των μαθητών προστίθενται οι δύο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων 

γενικής παιδείας και θρησκευτικής εξειδίκευσης και το άθροισμά τους διαιρείται δια 

δύο.  

2. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων 

των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος 

(Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10). 

 

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

 

1383. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 της 

10/10.6.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2476) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 12 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2660), κατωτ. αριθ. 1390, από την έναρξη ισχύος αυτής 

κατά την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 12.) 

 

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

 

1384. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4807 της 11/11.6.2021 «Θεσμικό πλαίσιο 

τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες 

επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 96)  

 

… 

ΜΕΡΟΣ Β’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. 

 

… 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf-Jb35GubBDM503GVkP7NV9AZYsFhjqjOZ7Wz27VzOn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQuyuf9Etp5qZyhRS_OG4gSBjggATW8BRijjBbqxhASB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PT2mlaPXRibtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijESDwUbXZVQWNAoHJDYKYOSPfqMAJcOXNzGw2Kcvdgvn
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Άρθρο 29 

Θητεία αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 178 του ν. 4764/2020 (Α’ 

256), ανωτ. αριθ. 991). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Άρθρο 34 

Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών - 

Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 

(Τροποποιούνται η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), ανωτ. αριθ. 810, 

αναφορικά με την καταληκτική προθεσμία διενέργειας απογραφής της περιουσίας των 

δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και η παρ. 2 του ιδίου άρθρου, αναφορικά 

με την καταχώριση της εγκεκριμένης έκθεσης και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του 

το άρθρο 53).  

 

Άρθρο 35 

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 165 του ν. 4764/2020 

1. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 165 του 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 το τρίτο εδ. της ίδιας παραγράφου 

αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών και το άρθρο 165 διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του).  

 

Άρθρο 36 

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 η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. 

αριθ. 991, αναφορικά με την προθεσμία, προστίθεται μεταβατική διάταξη στο άρθρο αυτό 

ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 

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

 

Άρθρο 37 

Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων – Τροποποίηση των 

παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 

(Αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62), ανωτ. αριθ. 

1255 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό του το άρθρο αυτό). 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC9NCxtPV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuW-gGw4_-MmrWDnPk8SDq3KU6-y5OWdjGFqqzi-iN_Uu
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mxzAfM4pTubtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKKnJBxsyux68x64nTWSTT9DJFaUYn79wbVKLiCwfF2i
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Άρθρο 38 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 

και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - 

Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 

Στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 18 ως εξής:  

«18. Τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της 

αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα 

νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει της 

υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1386) λογίζονται 

ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων, όπως αυτοί προκύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α’ 76) σε συνδυασμό με τον ν. 

3965/2011 (Α’ 113) και την υπ’ αρ. 2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών (Β’ 1083) για τον δεσμευμένο τομέα και οι αναγκαίοι πόροι μπορεί να 

προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου αυτού.».… 

Άρθρο 41 

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων 

(Παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων οργάνων διοίκησης στο άρθρο 90 του ν. 

4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 1214, μέχρι και την 31η.10.2021, προστίθενται στο 

ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης οι αθλητικές ενώσεις και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται 

στο σύνολό του εκ νέου). 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

… 

«Άρθρο 49 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας 

Οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που 

υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι 

οποίες λήγουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 παρατείνονται από τη λήξη τους έως 

την 30ή Ιουνίου 2022, για την κάλυψη της ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης 

φύσεως κινδύνων, την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την προετοιμασία του 

αντιπυρικού σχεδιασμού της Χώρας, καθώς και λοιπών επιχειρησιακών αναγκών της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων 

αφορά προσωπικό, οι συμβάσεις του οποίου είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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δημοσίευσης του παρόντος, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των 

απασχολούμενων και ο χρόνος παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό 

διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6, και 7 του 

π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 

του ν. 4765/2021 (Α’ 6).».  

Το άρθρο 49, 

-που είχε τροποποιηθεί ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης των 

συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και 

τους λόγους παράτασης αυτών και το άρθρο αυτό είχε διαμορφωθεί εκ νέου στο 

σύνολό του από το άρθρο πεντηκοστό δεύτερο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. 

αριθ. 1589Α, 

-τροποποιήθηκε ως προς το χρονικό όριο της λήξης των συμβάσεων που 

παρατείνονται και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του από την 

παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734. 

 

Άρθρο 50 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας μετατάξεων στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Τροποποίηση της 

παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 

(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α’ 247), ανωτ. αριθ. 963) 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

… 

Άρθρο 56 

Ρυθμίσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 

79/2017 

Η παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109) αντικαθίσταται ως εξής:  

«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020 - 2021:  

α) Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.  

β) Η διδασκαλία των μαθημάτων λήγει στις 25 Ιουνίου.  

γ) Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

διάταξης, για την παραπάνω παράταση δεν απαιτούνται υπογραφή τροποποιητικής 

σύμβασης εργασίας και ανάρτηση της περίληψης αυτής στη Διαύγεια.».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTzILTH2x8JrH3HbA-CdCMZ-6-MhvWkByoYwUAcjmTaF
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… 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο 61 

Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη - 

Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4764/2020 

1. (Αντικαθίσταται η περ. ε) στην παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της). 

2. (Προστίθενται παρ. 5 και 6 στο άρθρο 53 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 

991). 

 

ΜΕΡΟΣ Η’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 62 

Έναρξη ισχύος 

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

Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

1385. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36848 της 11/11.6.2021 «Προϋποθέσεις 

εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 2505) 
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2661), κατωτ. αριθ. 1391, δυνάμει της 

παρ. 2 του άρθρου εβδόμου aυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 

του ιδίου άρθρου εβδόμου. 

 

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

 

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cSHdHNezY5cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfx29KHVXQbWpp6KflH_xzEL2Rte7Ob1IqKDp6ifaBKS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
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1386. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Β1.α/οικ. 

37539 της 15/16.6.2021 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού» (Β’ 2547) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) η 

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

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133).  

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 

ν. 4622/2019.  

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).  

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄4805).  

9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.33270/28.5.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ.1 

του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).  

10. Το υπ’ αρ. 427/24.05.2021 έγγραφο του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται έκτακτη ενίσχυση του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού των 

Νοσοκομείων και των Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. (εφημερίες – υπερωρίες) όπως και του 

προσωπικού του άρθρου 266 του ν. 4798/2021 που απασχολείται στα εμβολιαστικά 

κέντρα, καθώς και για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού το 

οποίο προσλήφθηκε ή του οποίου η σύμβαση παρατάθηκε στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID-19.  

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού ύψους έως ογδόντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 

(85.000.000,00€), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 

«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023- 711-0000000 (Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

 

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Υγείας, για την αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού των 

Νοσοκομείων και των Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. (εφημερίες – υπερωρίες) όπως και του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8goX2c34K7tL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXLA2VllDKGkUsLIwAXdsIODBz8HBuso9ePS_G0Fu1pE
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προσωπικού του άρθρου 266 του ν. 4798/2021 που απασχολείται στα εμβολιαστικά 

κέντρα, καθώς και για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού το 

οποίο προσλήφθηκε ή του οποίου η σύμβαση παρατάθηκε στα πλαίσια της 

αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID-19, μέχρι του ποσού των ογδόντα πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (85.000.000 €) από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα 

αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 

κορωνοϊού» (Α΄ 42) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4682/2020 (Α΄ 76) και ισχύει.  

Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους 

επιμέρους φορείς υλοποίησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού κατά την διαδικασία του άρθρου πέντε της ως άνω Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 

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

 

1387. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/26913 Δ 

της 10/18.6.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε 

Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» (Β΄ 2629) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 

Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 

1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

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

και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).  

2. Το άρθρο 67 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 

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

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση 

οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 256).  

3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).  

4. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 

Υγείας» (Α’ 123).  

5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37).  

6. Το άρθρο 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών 

ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).  

7. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).  

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tPgYioSqM0Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSaEkiOZD2uidmRlFIMRIkTG_7u-TiHSig3s4TGVRouK
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9. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).  

10. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ. Π. οικ. 64843/29-08-2018 απόφαση του αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου 

και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).  

11. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Πατρών 

«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 

Γ.Ν. Κορίνθου και Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, οργανική μονάδα έδρας ΑΓΡΙΝΙΟ.  

12. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 11ης/28-04-2021 (θέμα: 2ο Ε.Η.Δ.) Συνεδρίασης του 

ΚΕΣΥΠΕ.  

13. Το από 25-1-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Νομικών Προσώπων.  

14. Την υπό στοιχεία 26173/26-04-2021 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της 6ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας.  

15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.33734/31-05-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, δεν 

προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς 

κατανέμονται δέκα (10) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία 

αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας, εκ των πεντακοσίων (500) θέσεων, οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 

του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή δέκα (10) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., ανά 

Νοσοκομείο, ειδικότητα και αριθμό, που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του 

ν. 4690/2020, όπως ισχύει, προκειμένου οι θέσεις αυτές να καταληφθούν από ιατρούς 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4764/2020, ως εξής:  

 

Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

1 Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Πατρών 

«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

για τη ΜΕΘ και τη ΜΕΝΝ 

Εσωτερικής Παθολογίας ή 

Καρδιολογίας ή 

Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ή 

Χειρουργικής ή 

Αναισθησιολογίας ή 

Νεφρολογίας 

3 

Παιδιατρικής 1 

2 Εσωτερικής Παθολογίας ή 

Καρδιολογίας ή 

Πνευμονολογίας - 

1 
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Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για 

τη ΜΕΘ και τη ΜΕΝΝ 

Φυματιολογίας ή 

Χειρουργικής ή 

Αναισθησιολογίας ή 

Νεφρολογίας 

Παιδιατρικής 1 

3 Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο Ιωαννίνων για τη 

ΜΕΘ 

Εσωτερικής Παθολογίας ή 

Καρδιολογίας ή 

Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ή 

Χειρουργικής ή 

Αναισθησιολογίας ή 

Νεφρολογίας 

2 

4 Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 

για τη ΜΕΘ 

Εσωτερικής Παθολογίας ή 

Καρδιολογίας ή 

Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ή 

Χειρουργικής ή 

Αναισθησιολογίας ή 

Νεφρολογίας 

1 

5 Γενικό Νοσοκομείο 

Αιτωλοακαρνανίας (οργανική 

μονάδα έδρας ΑΓΡΙΝΙΟ) για 

τη ΜΕΘ 

Εσωτερικής Παθολογίας ή 

Καρδιολογίας ή 

Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας ή 

Χειρουργικής ή 

Αναισθησιολογίας ή 

Νεφρολογίας 

1 

 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 10 

 

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στη ΜΕΘ, απαιτείται 

η κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και η συνδρομή των 

προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.  

Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΝΝ απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων 

του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.  

Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των 

ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν 

συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), όπως ισχύει. 

 

----------.---------- 
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1388. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΟY ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 2242.10-4/41837/2021 της 11/18.6.2021 «Αποστολή τέκνων 

ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και 

περιφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2021» (Β’ 2632) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις:  

α) του άρθρου 1 του π.δ. 253/1991 «Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο 

Ναύτου ναυτικών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κέντρου και Επαρχιών» (Α’ 95), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4532/2018 (Α’ 63),  

β) 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),  

γ) της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 42 του ν. 4075/2012 (Α’  89) και των άρθρων 47 και 44, παρ.  2 και 11 του 

ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4150/2013 

«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 102),  

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

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

ε) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  

στ) του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» 

(Α’ 177),  

ζ) του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α’ 150),  

η) του π.δ. 113/2010 (Α’ 194) και του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145),  

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 

σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

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

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

(Α’ 26),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου της υπ’ αρ. 

5230/12/17-05-2021 Συνεδρίασης (Θέμα 1ο).  

3. Την υπ’ αρ. 4511-24/05/2021/24-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - 

έγκριση δέσμευσης πίστωσης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) (ΑΔΑ: Ψ7ΨΩ469ΗΞΞ-0ΩΣ).  

4. Την υπ’  αρ. 2814.5/38393/2021/Αριθ. Σχεδίου 2814.5.1/07/2021/31-05-2021 

εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zuJvQ9lEFq7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtffOCrVwHzJESSBwvb4S9Xc6rZ1KX4j7WujPSQOLgfdE


275 

 

5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη έως 

εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (114.773,00) στον ΚΑΕ 

4612 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

1. Ο αριθμός των τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου, που αποστέλλονται σε 

ιδιωτικές κατασκηνώσεις περιοχής Αττικής, καθώς και σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις 

περιοχών της υπόλοιπης Ελλάδας, καθορίζεται σε εκατόν ενενήντα (190) για τη θερινή 

περίοδο έτους 2021, των τέκνων με αναπηρία (ΑμεΑ) συμπεριλαμβανομένων.  

2. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι τέσσερις (04) και το ανώτατο όριο παραμονής 

των τέκνων στις κατασκηνώσεις καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες, με δικαίωμα 

συμμετοχής σε μία (01) μόνο κατασκηνωτική περίοδο.  

3. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4, τα τέκνα που αποστέλλονται είναι ηλικίας επτά (07) 

έως και δεκατεσσάρων (14) ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 01-01-2007 έως 31-12-

2014.  

4. Τα τέκνα με αναπηρία (ΑμεΑ) αποστέλλονται ανεξαρτήτως ηλικίας τους πλέον 

των περιόδων της παραγράφου 2 σε κατασκηνώσεις που διαθέτουν την ανάλογη 

υποδομή και τη σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, με όριο παραμονής στις 

παραπάνω κατασκηνώσεις τις δέκα (10) ημέρες.  

5. Η δαπάνη κατ’ άτομο - ύψος ημερησίου τροφείου για παιδιά ασφαλισμένων του 

Οίκου Ναύτου και παιδιά ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου με ειδικές ανάγκες είναι 

ίσο με αυτό που εκάστοτε καθορίζεται για τα τέκνα ασφαλισμένων των οργανισμών 

αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αποστέλλονται 

αντιστοίχως σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις (περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του 

ν. 1276/1982, Α’ 100).  

6. Για την επιλογή των ιδιωτικών κατασκηνώσεων με τις οποίες συνάπτει σύμβαση ο 

Οίκος Ναύτου να τηρηθεί η κείμενη περί σύναψης συμβάσεων - προμηθειών του 

Δημοσίου οικεία νομοθεσία.  

7. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι, το ανώτατο όριο παραμονής των τέκνων στις 

κατασκηνώσεις και τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα διαδικασίες δύνανται να 

τροποποιούνται με νεότερη απόφαση στο πλαίσιο διαχείρισης επιπτώσεων - 

περιορισμού διασποράς κορωνοϊού Sars-CoV-2 (COVID-19). 

 

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

 

1389. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ.37334 της 14/18.6.2021 

«Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση του άρθρου 12Α του ν. 2716/1999» (Β΄ 2639)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

1) Του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 96), και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 12Α αυτού,  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zuJvQ9lEFq5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpp21b0hrK4vFYGn4omjX73Bdh9JtO4dZxwKgS8qshf
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2) του άρθρου 48 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 

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

μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση 

οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α’ 256),  

3) των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής 

Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και 

πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 380),  

4) του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας. Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 149),  

5) του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),  

6) του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21),  

7) 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),  

8) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),  

9) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

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

10) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133),  

11) της υπό στοιχεία Α4β/ΓΠ/οικ.63439/25.08.2017 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο 

εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, 

δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας 

και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον 

Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του 

ν. 2716/1999» (Β’ 2932),  

12) της υπό στοιχεία Α4β/ΓΠ/οικ.19569/27.03.2017 υπουργικής απόφασης «Έλεγχος 

της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 
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του ν. 2716/1999 (Α’ 96) από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α του ν. 2716/1999, όπως 

προστέθηκε με τον ν. 4272/2014 (Α’ 145)]» (Β’ 1033),  

13) της υπό στοιχεία Γ3α,β/ΓΠ/οικ.49291/04.07.2019 υπουργικής απόφασης 

«Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου, επιχορήγησης και 

παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας» (Β’ 2809),  

14) της υπό στοιχεία Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.2016 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο 

Σύστημα Υγείας» (Β’ 908),  

15) της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/148/01.3.2012 υπουργικής απόφασης 

«Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης» (Β’ 545),  

16) της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/01.03.2012 υπουργικής απόφασης 

«Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία» (Β’ 545),  

17) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),  

18) του π.δ 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 - διόρθωση σφάλματος στο Α’ 

126),  

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

(Α’ 155),  

21) της υπό στοιχεία 50715/2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» 

(Β’ 3360),  

22) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2),  

23) της υπό στοιχεία 169/Y1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).  

2. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.35895/8-6-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:.  

 

Ορίζουμε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση του άρθρου 12Α του ν. 2716/1999 (Α’ 96) ως κατωτέρω:  

 

Άρθρο 1 

Αρχές 

Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (Μ.Ε.Π.Ψ.) του άρθρου 12A του 

ν. 2716/1999 διέπονται από και εφαρμόζουν τις ακόλουθες αρχές:  
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1. Τις αρχές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2716/1999.  

2. Τις αρχές προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, όπως 

αυτές αναφέρονται την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε άλλου 

συνταγματικού τους δικαιώματος ως πολιτών.  

3. Τις αρχές και τους στόχους της Συναινετικής Διακήρυξης για την Ψυχοκοινωνική 

Αποκατάσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παγκόσμιας Εταιρείας 

για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην 

WHO/MNH/MND/96.2 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  

4. Την Κοινή Διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της International 

Early Psychosis Association: “Early Psychosis Declaration An International Consensus 

Statement about Early Intervention and Recovery for Young People with Early 

Psychosis” του 2005.  

5. Τις αρχές και τους στόχους της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες (United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities) και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση (Optional Protocol to 

the Convention on the Rights of Persons with Disabilities), όπως κυρώθηκαν με τον 

ν. 4074/2012 (Α’ 88) και ισχύουν.  

 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις 

1. Για τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της παρ. 2 του άρθρου 12Α 

του ν. 2716/1999, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία τους είναι 

οι ακόλουθες:  

α. Απλή γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου, η οποία 

παρέχεται εντός δύο (2) εβδομάδων από την κατάθεση σχετικού ερωτήματος εκ μέρους 

του Υπουργού Υγείας.  

β. Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Οικονομικών 

και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.  

γ. Ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου της Μονάδας. Ο Επιστημονικός 

Υπεύθυνος δύναται να προέρχεται από το προσωπικό που υπηρετεί ήδη στον φορέα, 

στον οποίο συστήνεται η Μονάδα.  

δ. Ορισμός της Πολυκλαδικής Ομάδας της Μονάδας. Τα μέλη της Πολυκλαδικής 

Ομάδας δύνανται να προέρχονται από το προσωπικό που υπηρετεί ήδη στον φορέα, 

στον οποίο συστήνεται η Μονάδα.  

ε. Εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού.  

στ. Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση που συστήνονται σε 

νοσοκομεία εντάσσονται στον Ψυχιατρικό Τομέα του νοσοκομείου και, εφόσον δεν 

υπάρχει Ψυχιατρικός Τομέας, στα Διατομεακά Τμήματα του νοσοκομείου.  

2. Όσον αφορά τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της παρ.  4 του 

άρθρου 12Α του ν. 2716/1999, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύσταση και 

λειτουργία τους είναι οι ακόλουθες:  
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α. Απλή γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου και της 

Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ., οι οποίες παρέχονται εντός δύο (2) 

εβδομάδων από την κατάθεση σχετικού ερωτήματος εκ μέρους του Υπουργού Υγείας.  

β. Σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.  

γ. Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

δ. Ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου της Μονάδας. Ο Επιστημονικός 

Υπεύθυνος δύναται να προέρχεται από το προσωπικό που υπηρετεί ήδη στον φορέα, 

στον οποίο συστήνεται η Μονάδα.  

ε. Ορισμός της Πολυκλαδικής Ομάδας της Μονάδας. Τα μέλη της Πολυκλαδικής 

Ομάδας δύνανται να προέρχονται από το προσωπικό που υπηρετεί ήδη στον φορέα, 

στον οποίο συστήνεται η Μονάδα.  

στ. Εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού.  

3. Όσον αφορά τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση που υπάγονται στις 

διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύσταση 

και λειτουργία τους είναι οι ακόλουθες:  

α. Ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου της Μονάδας.  

β. Ορισμός της Πολυκλαδικής Ομάδας της Μονάδας.  

γ. Εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού.  

δ. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν.  2716/1999 καθώς και στην 

υπό στοιχεία Α4β/ΓΠ/ οικ.63439/25.08.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 2932).  

4. Για τη μετατροπή ήδη λειτουργουσών Μονάδων Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του 

άρθρου 11 του ν. 2716/1999 σε Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12Α του ίδιου ως άνω νόμου, 

απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:  

α. Απλή γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου, η οποία 

παρέχεται εντός δύο (2) εβδομάδων από την κατάθεση σχετικού ερωτήματος εκ μέρους 

του Υπουργού Υγείας.  

β. Κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών.  

γ. Ορισμός του Επιστημονικού Υπευθύνου της Μονάδας.  

δ. Ορισμός της Πολυκλαδικής Ομάδας της Μονάδας.  

ε. Εξασφάλιση της κτιριακής υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού.  

 

Άρθρο 3 

Σκοπός της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση συνιστά μία πλήρη, πολυδιάστατη, 

πολυεπίπεδη, εξωστρεφή και κοινοτικά προσανατολισμένη κλινική προσέγγιση, με 

σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχωτικών 

διαταραχών στα αρχικά τους στάδια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μακροχρόνιες 

επιπτώσεις από την εξέλιξή τους και να αποτραπούν ή να μειωθούν οι πιθανότητες 

υποτροπών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτίωση της λειτουργικότητας των νέων 
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ασθενών και την ένταξη και επάνοδό τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον.  

 

Άρθρο 4 

Πληθυσμός-στόχος της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

1. Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση παρέχει υποστήριξη σε άτομα 

νεαρής ηλικίας τα οποία βιώνουν τα πρώτα ψυχωτικά συμπτώματα.  

2. Η αρμοδιότητα της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση οριοθετείται 

εντός του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.), αναπτύσσοντας παράλληλο δίκτυο 

παραπομπών - συνεργασιών με όλες τις άλλες μονάδες Ψυχικής Υγείας του τομέα 

ευθύνης της.  

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999, και υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη, είναι δυνατή η επέκταση της 

δραστηριότητας μιας Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και σε 

περισσότερους του ενός Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.).  

 

Άρθρο 5 

Παρεχόμενες υπηρεσίες και λειτουργία των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην 

Ψύχωση 

1. Οι παρεμβάσεις της Μονάδας αφορούν στην πολυεπίπεδη θεραπευτική 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και επιπτώσεων του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου 

και την υποστήριξη του εξυπηρετούμενου για την προαγωγή της κοινωνικής του 

ένταξης.  

2. Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση έχει την πλήρη και αποκλειστική 

φροντίδα των ασθενών της κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας της, με εξαίρεση 

την εσωτερική νοσηλεία, όποτε υπάρχει σχετική ανάγκη. Συνεργάζεται στενά με τις 

υπόλοιπες μονάδες ψυχικής υγείας και υγείας καθώς και με όλους τους επίσημους και 

μη επίσημους κοινοτικούς φορείς, έτσι ώστε, μέσω της ενημέρωσης, της 

ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης αυτών, να επιτυγχάνεται η έγκαιρη 

ανίχνευση νέων περιστατικών, η γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες της και η 

αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπισή τους.  

3. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Μονάδα είναι:  

α. Κλινική εκτίμηση, εκτίμηση αναγκών και εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου 

φροντίδας και αποκατάστασης και φαρμακευτική αγωγή. Οι δοσολογίες των 

αντιψυχωτικών φαρμάκων δεν υπερβαίνουν τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές 

Συνταγογράφησης της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του ΚΕ.Σ.Υ. Η χορήγηση της 

αντιψυχωτικής αγωγής ακολουθεί τις ειδικότερες εθνικές και διεθνείς οδηγίες για την 

επιλογή φαρμάκου, τη δοσολογία και την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από τη 

χορήγησή τους.  

β. Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και σε επίπεδο 

οικογένειας.  

γ. Ψυχοεκπαίδευση στον ασθενή και στην οικογένειά του.  

δ. Συμβουλευτική ατομική ή και ομαδική και συμβουλευτική οικογένειας.  
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ε. Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες και επαγγελματικό 

προσανατολισμό.  

στ. Επαγγελματική, εκπαιδευτική και κοινωνική αποκατάσταση και υποστήριξη για 

εργασιακή ένταξη ή/και επανένταξη.  

ζ. Εξατομικευμένες παρεμβάσεις για την προαγωγή ενός υγιεινού τρόπου ζωής. H 

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση μεριμνά για την πρόληψη ή τον 

περιορισμό των παρενεργειών και την ενίσχυση συνηθειών καλής υγείας από την 

έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής. Τα μέλη του προσωπικού προγραμματίζουν για 

τους λήπτες την πρόσβαση στον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη θεραπεία λοιπών 

προβλημάτων υγείας από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας 

υγείας.  

η. Προγράμματα και δράσεις δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των 

εξυπηρετούμενών της, με οργάνωση κατάλληλων ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων στο πλαίσιο και σε συνεργασία με φορείς και δραστηριότητες της 

κοινότητας.  

θ. Προγράμματα συνεργασίας, ενημέρωσης και κινητοποίησης φορέων της 

κοινότητας, επίσημων και μη, για τις ψυχωτικές διαταραχές και τη σημασία της 

έγκαιρης ανίχνευσης αυτών.  

ι. Δράσεις ενημέρωσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των 

προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.  

ια. Προγράμματα αρχικής και διαρκούς εκπαίδευσης του στελεχιακού της δυναμικού 

καθώς και επαγγελματιών ψυχικής υγείας άλλων φορέων και εθελοντών.  

ιβ. Συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της και ερευνητικές δραστηριότητες.  

ιγ. Δημιουργία εκπαιδευτικών πρωτοκόλλων και πρωτοκόλλων αξιολόγησης όσον 

αφορά την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση.  

4. Οι υπηρεσίες της Μονάδας παρέχονται εντός της κοινότητας, κατά κανόνα σε 

εξωνοσοκομειακό περιβάλλον φιλικό και συνεργατικό, λαμβάνοντας μέριμνα για την 

αποφυγή της στιγματοποίησης. Η Μονάδα παρέχει εξωστρεφείς και ευέλικτες 

υπηρεσίες, οι οποίες προωθούν την επικοινωνία με το εξυπηρετούμενο άτομο εντός και 

εκτός του χώρου της Μονάδας, στο σπίτι αυτού, και στην κοινότητα στην οποία διαβιεί. 

Το στελεχιακό δυναμικό της Μονάδας ενθαρρύνει την παραπομπή σε αυτήν 

περιστατικών από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους (αυτοπαραπομπή), τις οικογένειές 

τους, άλλες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, άλλους κρατικούς φορείς, όπως και 

άλλους επίσημους και μη επίσημους κοινοτικούς φορείς, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις 

για την ύπαρξη συμπτωμάτων ψύχωσης.  

5. Την υποδοχή των περιστατικών στην Μονάδα ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας, 

αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, διάρκειας έως 5 ετών. Μετά από 

αυτό το διάστημα ο/η ασθενής παραπέμπεται σε άλλες, κατάλληλες κοινοτικές 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Τομέα, με στόχο την ενσωμάτωση των ασθενών στο 

οικογενειακό, εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερα κοινωνικό του περιβάλλον, με 

εφαρμογή προγραμμάτων follοw-up για το απαιτούμενο κατά περίπτωση χρονικό 

διάστημα.  

6. Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση λειτουργεί καθημερινά, σε 

πρωινή και απογευματινή βάση. Το ωράριό της δύναται να επεκτείνεται ανάλογα με 

τις δραστηριότητές της και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.  
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7. Οι υπηρεσίες της Μονάδας σχεδιάζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την 

Πολυκλαδική Ομάδα και προγραμματίζονται σε εξαμηνιαία βάση.  

8. Κάθε εξυπηρετούμενο άτομο συμμετέχει σε επιλεγμένες δραστηριότητες και για 

ορισμένο χρόνο, όπως αυτό προκύπτει από το Εξατομικευμένο Σχέδιο Θεραπείας, 

Φροντίδας και Αποκατάστασης. Το Σχέδιο αυτό καταρτίζεται σε συνεργασία με τον 

ενδιαφερόμενο σε εξαμηνιαία βάση και σ’ αυτό αποτυπώνονται και καταγράφονται 

λεπτομερώς και συστηματικά όλα τα θεραπευτικά και αποκαταστασιακά δεδομένα για 

το άτομο. Στις περιπτώσεις που το εξυπηρετούμενο άτομο προέρχεται ή παραπέμπεται 

από άλλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας (όπως Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικό Τμήμα 

Γενικού Νοσοκομείου κ.ά.), οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη Μονάδα αυτή 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση του 

Εξατομικευμένου Σχεδίου Θεραπείας, Φροντίδας και Αποκατάστασης. Για το σκοπό 

αυτό η Πολυκλαδική Ομάδα συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες Μονάδες Ψυχικής 

Υγείας του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας.  

9. Το περιεχόμενο του Εξατομικευμένου Σχεδίου Θεραπείας, Φροντίδας και 

Αποκατάστασης αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με το 

εξυπηρετούμενο άτομο και καταλήγει στην υπογραφή Συμβολαίου μεταξύ των δύο 

μερών. Στο Συμβόλαιο περιλαμβάνονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις, οι στόχοι του 

εξατομικευμένου σχεδίου, η διάρκεια και η μεθοδολογία αξιολόγησής του. Η 

διεπιστημονική ομάδα επιδιώκει ενεργητικά την επικοινωνία με τον λήπτη της 

υπηρεσίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτός/ή δεν προσήλθε σε 

προγραμματισμένο ραντεβού ή αξιολόγηση.  

10. Όλες οι επαφές και η εν γένει επικοινωνία μεταξύ των ληπτών και της Μονάδας 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την 

συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλες 

οι πληροφορίες που αφορούν τον λήπτη διαφυλάσσονται βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας απόρρητου και διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων.  

11. Για την περαιτέρω εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του 

θεραπευτικού πλαισίου λειτουργίας των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην 

Ψύχωση εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό κατευθυντήριες οδηγίες κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ.  

 

Άρθρο 6 

Πολυκλαδική Ομάδα 

1. Το σύνολο των εργαζομένων στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση 

αποτελεί την Πολυκλαδική Ομάδα. Η Πολυκλαδική Ομάδα ορίζεται με απόφαση του 

διοικούντος οργάνου του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα, ύστερα από εισήγηση 

του Επιστημονικού Υπευθύνου. Τα στελέχη της Μονάδας απασχολούνται σε αυτήν 

υπό καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τις ανάγκες τις Μονάδας.  

2. Η σύνθεση του προσωπικού που απαρτίζει την Πολυκλαδική Ομάδα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά ως ειδικότητες ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό/ή λειτουργό, 

νοσηλευτή/τρια ψυχικής υγείας, επισκέπτη/τρια υγείας, άτομα που πάσχουν από την 

ίδια διαταραχή (Peer Support Workers), προσωπικό γενικών καθηκόντων και 

διοικητικό/ή υπάλληλο. Η Πολυκλαδική Ομάδα πλαισιώνεται και με άλλες ειδικότητες 

κατά περίπτωση ή ανάλογα με το επιτελούμενο έργο, ύστερα από εισήγηση του 
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Επιστημονικού Υπευθύνου, όπως ενδεικτικά: παιδοψυχίατρος, εργοθεραπευτής/τρια, 

λογοθεραπευτής/τρια, εκπαιδευτικός, γυμναστής/τρια, φυσιοθεραπευτής/τρια, 

εργασιακός σύμβουλος, με στόχο τη διεξαγωγή ειδικών προγραμμάτων για τα 

εξυπηρετούμενα άτομα και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες.  

3. Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Ομάδας δεν μεταβάλλεται παρά μόνο με 

αιτιολογημένη εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου ή με αίτημα του 

ενδιαφερόμενου μέλους ή με αποχώρησή του από τον φορέα. Η σταθερότητα της 

σύνθεσης της Πολυκλαδικής Ομάδας στις ειδικότητες και στα άτομα που έχουν οριστεί 

αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα.  

4. Έργο της Πολυκλαδικής Ομάδας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή όλων των 

υπηρεσιών της Μονάδας που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. Βασική αρχή 

λειτουργίας της Πολυκλαδικής Ομάδας είναι η αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία των 

μελών της, με σκοπό τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στη σύνθεση του πολύπλευρου 

έργου της φροντίδας στην κοινότητα, της θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης. Καθήκον της Πολυκλαδικής Ομάδας είναι η οργάνωση της 

συνεργασίας με τις υπόλοιπες μονάδες του Τομέα Ψυχικής Υγείας καθώς και με 

εξειδικευμένες μονάδες άλλων Τομέων, τους φορείς, τους θεσμούς και τις υπηρεσίες 

της κοινότητας με τυπική (μέσω πρωτοκόλλων συνεργασίας) αλλά και άτυπη μορφή.  

5. Το στελεχιακό δυναμικό της Πολυκλαδικής Ομάδας παρακολουθεί επαρκές 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πριν την ανάληψη του έργου του. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα σχεδιάζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας και εγκρίνεται 

από τη Διοίκηση του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα. Κάθε νέο στέλεχος που 

εισέρχεται στην Πολυκλαδική Ομάδα παρακολουθεί επίσης ανάλογο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα, με τη μορφή της on the job κατάρτισης, με την εποπτεία και ευθύνη του 

Επιστημονικού Υπευθύνου της Μονάδας. Σε περίπτωση που έχουν ήδη αναπτυχθεί 

κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα από πανεπιστημιακούς ή άλλους 

πιστοποιημένους φορείς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι δυνατή η αξιοποίηση των 

προγραμμάτων αυτών, έπειτα από σχετική εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και 

έγκριση της Διοίκησης του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα. Τα παραπάνω ισχύουν 

και για τυχόν προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης.  

6. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας δύναται να προβεί στην 

εκπόνηση πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή προδιαγραφές εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 

ΚΕΣΥ, εγκρίνονται τα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα.  

7. Φορέας που διαθέτει Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση δύναται να 

συνάπτει μνημόνιο συνεργασίας με φορέα που ενδιαφέρεται να αναπτύξει αντίστοιχη 

Μονάδα, για την μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας.  

8. Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού 

Υπευθύνου, δύναται να ορίζεται εξωτερικός επόπτης με εξειδίκευση και εμπειρία σε 

θέματα δυναμικής της ομάδας για την τακτική εποπτεία του έργου της Πολυκλαδικής 

Ομάδας.  

 

Άρθρο 7 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 
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1. Με απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ορίζεται ψυχίατρος ως Επιστημονικός 

Υπεύθυνος αυτής. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ορίζεται με κριτήρια τη γνώση και την 

εμπειρία του, ιδίως σε άλλες όμοιες ή σχετικές Μονάδες ή δράσεις, στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, καθώς και την πλήρη αποδοχή των αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 

1 της παρούσας.  

2. O Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει τριετή τουλάχιστον εργασιακή 

εμπειρία σε Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση ή σε Κινητή Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας ή σε κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας από τον ελληνικό ή διεθνή 

χώρο. Εναλλακτικά, αρκεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να διαθέτει τριετή τουλάχιστον 

εργασιακή εμπειρία είτε σε μονάδες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, του δημοσίου ή 

του ιδιωτικού τομέα, που νοσηλεύουν ασθενείς με ψύχωση είτε σε κοινοτικές μονάδες, 

του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε 

ασθενείς με διαταραχές στο ψυχωτικό φάσμα.  

3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την επιστημονική ευθύνη για τη λειτουργία της 

Μονάδας γενικότερα, την ευθύνη συντονισμού του έργου της Πολυκλαδικής Ομάδας, 

όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, της διασφάλισης της διασύνδεσης με τις υπόλοιπες 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας του οικείου Τομέα καθώς και της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης όλων των στελεχών της Πολυκλαδικής Ομάδας.  

4. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει την ευθύνη για την εκπόνηση πρωτοκόλλων 

διασφάλισης της ποιότητας της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και 

ερευνητικών πρωτοκόλλων με κατάλληλα διεθνώς καταξιωμένα εργαλεία (π.χ. 

συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κ.α.), που συμβάλλουν στην πιστοποίηση: α) της 

αποτελεσματικότητας, της βέλτιστης λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας της 

Μονάδας, και β) την καταγραφή δεικτών αναμονής, κλινικής εξέλιξης, ανταπόκρισης 

στη φαρμακευτική αγωγή, λειτουργικότητας και επανόδου στην εργασία των νέων με 

πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο.  

5. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας δύναται να προβεί στην 

εκπόνηση πρότυπων πρωτοκόλλων διασφάλισης της ποιότητας της Μονάδας Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση και ερευνητικών πρωτοκόλλων. Με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΚΕΣΥ, εγκρίνονται τα ανωτέρω 

πρωτόκολλα.  

 

Άρθρο 8 

Αξιολόγηση 

1. Η αξιολόγηση, ως διαδικασία που επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας 

ενός οργανισμού, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό-

κοινοτικό επίπεδο, συνιστά μια από τις κύριες δραστηριότητες των Μονάδων Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση.  

2. Οι άξονες επί των οποίων διεξάγεται η διαδικασία αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι:  

α. Μοντέλο οργάνωσης και πόροι.  

β. Απαρτίωση δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  

γ. Εξοπλισμός, συντήρηση, φυσικό περιβάλλον.  
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δ. Διαχείριση, συνεχιζόμενη κατάρτιση και ικανοποίηση του προσωπικού.  

ε. Χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

στ. Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ληπτών των υπηρεσιών, ικανοποίηση των 

ίδιων, των οικογενειών τους και των φορέων παραπομπής.  

ζ. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας.  

η. Κλινική τεκμηρίωση και πληροφοριακό σύστημα.  

θ. Σχέσεις με την κοινότητα.  

ι. Σχέσεις με οικογένειες.  

ια. Σχέσεις με εθελοντές και πληθυσμό.  

3. Με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου, η Πολυκλαδική Ομάδα της Μονάδας 

διεξάγει κάθε χρόνο εσωτερική αξιολόγηση και συντάσσεται σχετική έκθεση. 

Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία επί του όγκου και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, των χαρακτηριστικών των εξυπηρετούμενων, της 

κινητοποίησης κοινοτικών πόρων, της συμμετοχής των οικογενειών, της διασύνδεσης 

με τις υπόλοιπες μονάδες του Το.Ψ.Υ. και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη 

μνεία πρέπει να γίνεται στις παραπομπές που δεν εξυπηρετήθηκαν και τις παρεμβάσεις 

για την αντιμετώπιση αναγκών οι οποίες δεν καλύπτονται.  

4. Οι Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση δύνανται να αξιολογούνται 

εξωτερικά από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία A.E. 

(Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον ν. 4715/2020 (Α’ 149). Ο Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. δύναται να συνάψει 

προγραμματική σύμβαση με πανεπιστημιακό φορέα ή/και διεθνή οργανισμό που 

διαθέτει σχετική τεχνογνωσία για την εκπόνηση προδιαγραφών για τα εργαλεία 

αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, τα εργαλεία αξιολόγησης/ποιότητας των 

Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση θα πρέπει να εδράζονται στα 

αντίστοιχα εργαλεία αξιολόγησης του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.  

5. Για τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση που αναπτύσσονται από 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου πραγματοποιείται επίσης αξιολόγηση σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ3α,β/ Γ.Π.οικ.49291/1-7-2019 (Β’ 2809) 

υπουργικής απόφασης.  

 

Άρθρο 9 

Τρόπος παραπομπής 

1. Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση δέχεται όλα τα άτομα, κυρίως 

εφηβικής και νεαρής ηλικίας, που νοσούν για πρώτη φορά από διαταραχές του 

ψυχωτικού φάσματος ή παρουσιάζουν συμπτώματα που εγείρουν υποψία αρχόμενης 

ψυχωτικής διαταραχής. Οι εξυπηρετούμενοι στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην 

Ψύχωση παραπέμπονται σε αυτήν από άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας και 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, από υπηρεσίες υγείας ασφαλιστικών φορέων, από 

κοινωνικές υπηρεσίες οργανισμών αυτοδιοίκησης, από οργανισμούς κοινωνικής 

αλληλεγγύης και από ιδιώτες ιατρούς. Ο φορέας παραπομπής συντάσσει 

Παραπεμπτικό Σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με το 

παραπεμπόμενο άτομο, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη συμμετοχή του στην 
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Μονάδα και οτιδήποτε άλλο θεωρεί χρήσιμο για την καλύτερη γνώση του 

περιστατικού.  

2. Οι εξυπηρετούμενοι στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση είναι 

δυνατόν να παραπέμπονται σ’ αυτήν και από άλλες μονάδες, υπηρεσίες, φορείς ή 

συλλογικότητες από τους τομείς της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, της απασχόλησης, της 

προστασίας του πολίτη, του αθλητισμού και της αναψυχής. Στις περιπτώσεις αυτές, η 

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση δύναται, ακόμα και μέσω απλής 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, να αναλαμβάνει την ευθύνη για την άμεση διασύνδεση με 

τον φορέα παραπομπής και για την υποδοχή του δυνητικά εξυπηρετούμενου ατόμου.  

3. Οι εξυπηρετούμενοι στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση είναι 

δυνατόν να παραπέμπονται σε αυτήν από την οικογένειά τους ή άλλα φιλικά ή 

συγγενικά πρόσωπα καθώς και να αυτοπαραπέμπονται. Και στις περιπτώσεις αυτές, η 

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση δύναται, με απλή τηλεφωνική 

επικοινωνία, να αναλαμβάνει την ευθύνη διασύνδεσης και υποδοχής του δυνητικά 

εξυπηρετούμενου ατόμου.  

4. Η Πολυκλαδική Ομάδα αξιολογεί τα αιτήματα και τις ανάγκες των 

ενδιαφερόμενων σε ειδική συνέντευξη και, αφού συλλέξει και λάβει υπόψη της όλα τα 

διαθέσιμα στοιχεία παραπομπής ή αυτοπαραπομπής, εκτιμά την καταλληλόλητα του 

πλαισίου για τον ενδιαφερόμενο και θέτει τους όρους συνεργασίας μαζί του και με 

όποιον άλλο θεωρείται σκόπιμο να εμπλέκεται στις διαδικασίες φροντίδας. Αν δεν 

πληρούνται τα κριτήρια εισόδου στη Μονάδα (διάγνωση πρώτου ψυχωτικού 

επεισοδίου ή σοβαρή υποψία αρχόμενου ψυχωτικού επεισοδίου), η Πολυκλαδική 

Ομάδα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διασύνδεση του ενδιαφερόμενου με άλλη, 

κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, και για την παραπομπή σε αυτήν.  

5. Σε κάθε περίπτωση, η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση υποχρεούται 

να προχωρήσει στην ανάληψη της φροντίδας του ατόμου με υποψία ή εδραιωμένο 

πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο το αργότερο εντός δύο (2) εβδομάδων από την, με όποιο 

τρόπο, εκδήλωση ενδιαφέροντος ή παραπομπή. Λήπτες της υπηρεσίας με πρώτο 

ψυχωτικό επεισόδιο κατανέμονται και ανατίθενται, εντός δύο (2) εβδομάδων από την 

παραπομπή, σε στέλεχος της Πολυκλαδικής Ομάδας, το οποίο ορίζεται ως συντονιστής 

φροντίδας του συγκεκριμένου εξυπηρετούμενου (keyworker). Οι εξυπηρετούμενοι 

γνωρίζουν το πρόσωπο που έχει αναλάβει να συντονίζει τη φροντίδα τους (keyworker) 

και θεμελιώνουν τρόπο επικοινωνίας μαζί του σε περίπτωση ανάγκης.  

 

Άρθρο 10 

Κτιριακή υποδομή - εξοπλισμός 

1. Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση πρέπει να 

έχει κοινοτική αναφορά, χωρίς διακριτικά υπηρεσίας ψυχικής υγείας (τίτλος, επιγραφές 

κ.α.) και να εξυπηρετεί τους ειδικότερους και γενικότερους στόχους της Μονάδας, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχουν οι Μονάδες Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

Περιλαμβάνει, ενδεικτικά, χώρους υποδοχής, χώρο ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και 

εκπαίδευσης, χώρους ατομικών συνεδριών, χώρους προσωπικού, βοηθητικούς χώρους, 

χώρους υγιεινής καθώς και χώρους πολλαπλών εκδηλώσεων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας 

και αναψυχής.  
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2. Σε κάθε περίπτωση, η κτιριακή υποδομή θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις 

κτιριολογικές προδιαγραφές των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, όπως αυτές ορίζονται με 

την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.107933/2-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08ΘΚΣΞ) απόφαση της 

Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων 

Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος 

«ΨΥΧΑΡΓΩΣ».  

3. Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση εξοπλίζεται επαρκώς και 

κατάλληλα για τη λειτουργία της και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της. Στον 

εξοπλισμό της Μονάδας περιλαμβάνεται μεταφορικό μέσο, χωρίς διακριτικά, για την 

κάλυψη των αναγκαίων μετακινήσεων του στελεχιακού της δυναμικού και των 

εξυπηρετούμενων.  

4. Η διοίκηση του φορέα στον οποίο ανήκει η Μονάδα έχει την ευθύνη πρόβλεψης, 

έγκρισης και διασφάλισης των πόρων που απαιτούνται για την αρχική απόκτηση του 

αναγκαίου εξοπλισμού, τη συντήρηση και την αντικατάστασή του σε περίπτωση 

φθοράς.  

 

Άρθρο 11 

Τήρηση αρχείων 

1. Στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση τηρούνται τα ακόλουθα αρχεία:  

α. Αρχείο πρωτοκόλλων παραπομπής και πρώτων συνεντεύξεων (intake).  

β. Βιβλίο κίνησης, στο οποίο καταγράφεται η καθημερινή κίνηση της μονάδας. 

Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι διενεργούμενες επισκέψεις με σημείωση του είδους 

της επίσκεψης, των στοιχείων του εξυπηρετούμενου (ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ ή 

κάθε άλλο στοιχείο εξατομίκευσης) και του μέλους ή των μελών της Πολυκλαδικής 

Ομάδας που διενήργησαν την επίσκεψη.  

γ. Αρχείο ατομικών μητρώων εξυπηρετούμενων. Για κάθε εξυπηρετούμενο, τηρείται 

διακριτό μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει:  

γα) λεπτομερή καταγραφή του ιστορικού του,  

γβ) το Εξατομικευμένο Σχέδιο Θεραπείας, Φροντίδας και Αποκατάστασής του και το 

Συμβόλαιό του με τη Μονάδα,  

γγ) καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και του τόπου, 

της ημερομηνίας και της ώρας που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες αυτές.  

δ. Αρχείο κοινοτικών παρεμβάσεων, όπου καταγράφονται οι παρεμβάσεις της 

Μονάδας σε κοινοτικό επίπεδο.  

2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη λειτουργία της Μονάδας 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4624/2019 (Α’ 137). Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο φορέας, στον οποίο 

εντάσσεται οργανικά η Μονάδα, είτε πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. είτε πρόκειται για 

Ν.Π.Ι.Δ. Κατά τη δημιουργία, διατήρηση και χρήση των ως άνω αρχείων και μητρώων, 

ο διοικών φορέας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των 

δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 

εξυπηρετούμενων και κάθε άλλου προσώπου που εμπλέκεται στη λήψη υπηρεσιών εκ 

μέρους της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον ν. 4624/2019.  
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3. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παρ. 1 χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση των Μονάδων Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και την 

κοστολόγηση των υπηρεσιών τους από τους φορείς και με τις διαδικασίες που 

ορίζονται στην παρούσα απόφαση.  

 

Άρθρο 12 

Διαχείριση 

1. Η οικονομική διαχείριση της εκάστοτε Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην 

Ψύχωση γίνεται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον φορέα στον οποίο 

αυτή εντάσσεται.  

2. Όσον αφορά ειδικά τις περιπτώσεις οργανωμένων και υπηρεσιακών μετακινήσεων 

του στελεχιακού δυναμικού της Μονάδας, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται, είτε με το 

αντίτιμο του μέσου μαζικής μεταφοράς, είτε με κάρτες απεριορίστων διαδρομών μέσου 

μαζικής μεταφοράς, είτε με το κάθε φορά ισχύον αντίτιμο χιλιομετρικής αποζημίωσης 

ιδιωτικού μέσου μεταφοράς, ανεξαρτήτως αν ο τόπος προορισμού είναι εντός ή εκτός 

του οικείου Το.Ψ.Υ.  

 

Άρθρο 13 

Πλαίσιο κοστολόγησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

1. Ορίζεται η κοστολόγηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας των Μονάδων Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση και διαφορετικό κόστος ανά επίσκεψη για τις θεραπευτικές 

πράξεις - υπηρεσίες διαφορετικού τύπου.  

2. Ορίζεται η επίσκεψη ως αποδεκτή μονάδα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 

μέγιστης διάρκειας μιας ώρας, ανά ωφελούμενο ανά οκτάωρo, και ειδικότερα:  

α. Ατομική Επίσκεψη από έναν επαγγελματία της Μονάδας (ΑΕ - αφορά όλες τις 

υπηρεσίες).  

β. Ατομική Επίσκεψη από δύο επαγγελματίες της Μονάδας (ΑΕ2 - αφορά μόνο τις 

υπηρεσίες επείγουσας παρέμβασης και τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και 

έκτακτης συνοδείας).  

3. Ως Ατομική Επίσκεψη ορίζεται ένα πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά 

σε ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω: διαδικασίες διαγνωστικής αξιολόγησης, 

θεραπευτικές συνεδρίες, συνεδρίες συμβουλευτικής ή συνεδρίες υποστήριξης, 

υπηρεσίες επείγουσας παρέμβασης, υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και έκτακτης 

συνοδείας, παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής (follow-up) καθώς και τις 

λοιπές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Ειδικότερα:  

α. Ως υπηρεσίες επείγουσας παρέμβασης ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που 

απαιτούνται για το κλιμάκιο της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση να 

μεταβεί εντός ή και εκτός της έδρας της, προκειμένου να αντιμετωπισθεί περίπτωση 

κρίσης ή υποτροπής της νόσου εξυπηρετούμενου.  

β. Ως υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και έκτακτης συνοδείας ορίζεται το σύνολο 

των ενεργειών που απαιτούνται για το κλιμάκιο της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης 

στην Ψύχωση να μεταβεί εντός ή και εκτός της έδρας της, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν ανάγκες κατ’ οίκον και κοινοτικής φροντίδας καθώς και ανάγκες 
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συνοδείας του εξυπηρετούμενου για θεραπευτικούς και άλλους συναφείς λόγους από 

και προς τον τόπο διαμονής του.  

4. Οι υπηρεσίες επείγουσας παρέμβασης που αφορούν παρέμβαση στη κρίση και 

αντιμετώπιση οξέων περιστατικών, καθώς και οι υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και 

έκτακτης συνοδείας, που χρήζουν πολύωρης παραμονής προσωπικού της Μονάδας 

Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, μετά την πρώτη ώρα (η οποία κοστολογείται ως 

επίσκεψη ΑΕ στην περίπτωση ενός επαγγελματία ή ΑΕ2 στην περίπτωση δύο 

επαγγελματιών), κοστολογούνται σε ωριαία βάση στο ένα τρίτο του κόστους της 

επίσκεψης, επί όσες ώρες διαρκεί η παροχή της υπηρεσίας για τον ίδιο 

εξυπηρετούμενο.  

5. Ορίζεται ως επίσκεψη και ως αποδεκτή μονάδα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

η συνεδρία-υπηρεσία παρακολούθησης και αξιολόγησης της φαρμακευτικής αγωγής 

(follow-up) μία φορά το μήνα. Η παράλληλη υποστήριξη μέσω ατομικής συνάντησης 

την ίδια μέρα διατηρεί τον χαρακτήρα της ατομικής επίσκεψης και κοστολογείται ως 

προβλέπεται. Εγγράφεται με διακριτό τρόπο και αποτελεί τη μοναδική περίπτωση που 

η εν λόγω υπηρεσία δεν συνιστά τη μοναδική υπηρεσία ατομικής επίσκεψης που 

παρέχεται στον εν λόγω ωφελούμενο το συγκεκριμένο οκτάωρο. Για τις υπηρεσίες 

απλής παρακολούθησης και φαρμακοθεραπείας - συνταγογράφησης η επίσκεψη 

αφορά στο ένα τρίτο του χρόνου της κανονικής επίσκεψης.  

6. Κατ’ εξαίρεση:  

α. Διακριτά καλύπτεται το κόστος για ένταξη ωφελούμενου σε θεραπευτικό 

πρόγραμμα. Ως θεραπευτικό πρόγραμμα ορίζουμε τη διενέργεια περισσότερων της 

μίας επίσκεψης του ωφελούμενου την ίδια ημέρα, το ίδιο οκτάωρο με παραπάνω από 

μία ειδικότητα, στη βάση εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, στο οποίο να 

πιστοποιείται η ανάγκη συμμετοχής του ωφελούμενου σε πρόγραμμα βάσει της 

διάγνωσής του. Ένα θεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες που 

παρέχονται σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο.  

β. Διακριτά καλύπτεται το κόστος των συνεδριών συμβουλευτικής σε συγγενικό 

πρόσωπο ή σε πρόσωπο εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος επιφορτισμένου με τη 

φροντίδα κατ’ οίκον του λήπτη, οι οποίες κοστολογούνται ως ατομική επίσκεψη. 

Καταχωρίζονται με διακριτή εγγραφή στη στήλη του ΑΜΚΑ, με την ένδειξη 

«ΣΥΓΓΕΝΗΣ ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ», με αναγραφή του αριθμού ταυτότητας και δεν 

επηρεάζουν την κοστολόγηση των υπηρεσιών που λαμβάνει την ημέρα αυτή ο 

εξυπηρετούμενος.  

7. Οι δράσεις παρέμβασης στην κοινότητα (δράσεις πρόληψης, αγωγής κοινότητας, 

ευαισθητοποίησης πληθυσμού) κοστολογούνται ανά ώρα ως Ατομικές Επισκέψεις και 

είναι επιλέξιμες μόνο σε ό,τι αφορά τις ώρες συνεργασίας ειδικών της μονάδας με την 

κοινότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση υλοποίησης δράσης, είναι επιλέξιμος ο χρόνος 

ενασχόλησης των ειδικών της μονάδας υπολογιζόμενος στο ένα τρίτο του κόστους της 

ωριαίας ατομικής επίσκεψης.  

 

Άρθρο 14 

Κόστος Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

1. Προσδιορίζεται ανώτατο κόστος ανά ωφελούμενο για τις Μονάδες Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση ως εξής:  
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α. 40 ευρώ ανά ωφελούμενο ανά οκτάωρο στην περίπτωση ΑΕ.  

β. 80 ευρώ ανά ωφελούμενο ανά οκτάωρο στην περίπτωση ΑΕ2.  

2. Κατ’ εξαίρεση:  

α. Υπηρεσίες παρακολούθησης φαρμακευτικής αγωγής (follow-up) κοστολογούνται 

στο ένα τρίτο του κόστους της ατομικής επίσκεψης (13,3 €).  

β. Υπηρεσίες συνεδρίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της φαρμακευτικής 

αγωγής (follow-up) μία φορά το μήνα κοστολογούνται ως ατομική επίσκεψη (40 €).  

γ. Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και έκτακτης συνοδείας, καθώς και υπηρεσίες 

επείγουσας παρέμβασης, που αφορούν παρέμβαση στη κρίση και αντιμετώπιση οξέων 

περιστατικών που χρήζουν πολύωρης παραμονής προσωπικού της Μονάδας, μετά την 

πρώτη ώρα (η οποία κοστολογείται ως επίσκεψη ΑΕ με 40 ευρώ στην περίπτωση ενός 

επαγγελματία ή ΑΕ2 με 80 ευρώ στην περίπτωση δύο επαγγελματιών) κοστολογούνται 

σε ωριαία βάση στο ένα τρίτο του κόστους της επίσκεψης (με 13,3 ευρώ στην 

περίπτωση ενός επαγγελματία και 26,6 ευρώ στην περίπτωση δύο επαγγελματιών), επί 

όσες ώρες διαρκεί η παροχή της υπηρεσίας για τον ίδιο ωφελούμενο.  

δ. Θεραπευτικό πρόγραμμα:  

δα. Ατομική συνεδρία: ένα τρίτο του κόστους της ατομικής επίσκεψης (13,3 €), επί 

όσες ώρες διαρκεί το πρόγραμμα ημερησίως.  

δβ. Ομαδική συνεδρία: ένα πέμπτο του κόστους της ατομικής επίσκεψης, όπως 

κοστολογείται σύμφωνα με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση (8 €), επί όσες ώρες διαρκεί 

το πρόγραμμα ημερησίως, ανά εξυπηρετούμενο.  

δγ. Δράσεις παρέμβασης στην κοινότητα (δράσεις πρόληψης, αγωγής κοινότητας, 

ευαισθητοποίησης πληθυσμού): Κόστος επίσκεψης ανά ώρα, ως επισκέψεις ωριαίας 

διάρκειας, σύμφωνα με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, όταν πρόκειται για συνεργασία 

ειδικών της μονάδας με την κοινότητα και σε λοιπές περιπτώσεις, στο ένα τρίτο του 

κόστους της ατομικής επίσκεψης επί όσες ώρες διαρκεί η ενασχόληση των ειδικών της 

μονάδας ανά δράση. Για τη σύνθεση του κόστους λαμβάνονται υπόψη:  

δγ1) Οι ώρες υλοποίησης βάσει του προγράμματος της δράσης (αποδεκτή μονάδα 

κοστολόγησης θεωρείται η οριζόμενη ανά ώρα ατομική επίσκεψη (ΑΕ): 40 €).  

δγ2) Οι ώρες προετοιμασίας δράσης (αποδεκτή μονάδα κοστολόγησης θεωρείται η 

οριζόμενη στο ένα τρίτο του κόστους της ατομικής επίσκεψης (ΑΕ), ήτοι: 13,3 €/ώρα 

προετοιμασίας με τήρηση ημερολογίου-βεβαίωσης).  

3. Διακριτά καλύπτονται:  

α. το κόστος της σύγκλησης της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας. Ως σύγκληση 

της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας ορίζεται η υποχρεωτική εβδομαδιαία 

συνάντηση των μελών της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας στη Μονάδα Έγκαιρης 

Παρέμβασης στην Ψύχωση προς διαχείριση των κλινικών ζητημάτων των 

εξυπηρετούμενων, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης και επικαιροποίησης του 

εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου εκάστου εξ’ αυτών.  

β. το κόστος των υπηρεσιών τήρησης αρχείου, σύνταξης εκθέσεων, γνωματεύσεων 

και εξατομικευμένων θεραπευτικών πλάνων των ωφελούμενων.  

Τα ανωτέρω υπό α) και β) κόστη ισούνται συνολικά με το 3% του συνόλου της 

μηνιαίας κοστολόγησης της Μονάδας.  
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4. Διακριτά καλύπτεται το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών τηλεφωνικής 

επικοινωνίας από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας προς τους εξυπηρετούμενους, το 

οποίο ισούται με το 5% του συνόλου της μηνιαίας κοστολόγησης της Μονάδας.  

 

Άρθρο 15 

Προϋποθέσεις κάλυψης δαπανών που υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

1. Για κάθε εξυπηρετούμενο θα τηρούνται στοιχεία επικοινωνίας και θα δηλώνεται 

υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Τα στοιχεία των 

εξυπηρετούμενων θα τηρούνται στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και 

υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 

Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας. Για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχονται σε 

ωφελούμενους πρόσφυγες ή μετανάστες που δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), θα καταχωρείται αντ’ αυτού ο Προσωρινός 

Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) ή ο 

αριθμός του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία ή της Άδειας Διαμονής Δικαιούχου 

Διεθνούς Προστασίας ή Επικουρικής Προστασίας (Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου-

Α.Δ.Ε.Τ.) ή της Άδειας Παραμονής για Ανθρωπιστικούς Λόγους, ή κάθε άλλου 

νομιμοποιητικού εγγράφου.  

2. Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η πιστοποίηση της διενέργειας των 

δηλούμενων επισκέψεων, θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας από τη 

Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση αναλυτική αποτύπωση και υποβολή των 

διενεργούμενων επισκέψεων ανά είδος και ωφελούμενο. Οι επισκέψεις ανά 

ωφελούμενο θα συσχετίζονται με σχετικές θεραπευτικές πράξεις. Σε περίπτωση κατά 

την οποία διαπιστωθεί, με βάση τα στατιστικά στοιχεία κίνησης που τηρούνται από τα 

προηγούμενα έτη, αύξηση/μείωση μεγαλύτερη του 10% των διενεργούμενων 

επισκέψεων, δύναται να κινηθεί διαδικασία δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου ελέγχου 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Γ3α,β/ΓΠ/ οικ.49291/19 (Β’ 2809) 

υπουργικής απόφασης.  

3. Οι υπηρεσίες επείγουσας παρέμβασης και οι υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και 

έκτακτης συνοδείας καταχωρούνται ως μία διακριτή εγγραφή, με τον ΑΜΚΑ του 

εξυπηρετούμενου και το συνολικό ποσό κοστολόγησης της παρέμβασης, με την 

ένδειξη «επείγουσα παρέμβαση», «κατ’ οίκον φροντίδα» ή «έκτακτη συνοδεία», υπό 

την προϋπόθεση ότι στο φυσικό αρχείο του ωφελούμενου τηρείται βεβαίωση 

εκτέλεσης της παρέμβασης με αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου, των αναγκών, 

των συνθηκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία υπογράφεται από τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και από 

τους συμμετέχοντες επαγγελματίες ψυχικής υγείας.  

4. Όσον αφορά ειδικότερα την υλοποίηση δράσεων στην κοινότητα, το κόστος των 

εν λόγω δράσεων είναι επιλέξιμο, εφόσον το οικείο Περιφερειακό Διατομεακό 

Συμβούλιο έχει εγκρίνει εγγράφως εκ των προτέρων το υποβληθέν από τη Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της 

δράσης, χρονοδιάγραμμα, οργάνωση και κόστος υλοποίησης αυτής. Σε περίπτωση που 

το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο παραλείψει να απαντήσει εντός είκοσι (20) 

ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η δράση θεωρείται ως εγκεκριμένη. Το οικείο 

Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο ελέγχει, ενδιάμεσα και απολογιστικά, τη δράση 
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με κάθε μέσο. Με εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας δύναται να προσδιορίζεται ανώτατο 

κόστος για τις δράσεις στην κοινότητα.  

5. Για τον έλεγχο των επισκέψεων, θεραπευτικών προγραμμάτων και δράσεων στην 

κοινότητα θα τηρούνται, υποχρεωτικά, σχετικά στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.  

6. Σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων στο παρόν άρθρο δεν θα καθίσταται 

δυνατή η επιχορήγηση κάθε μορφής.  

 

Άρθρο 16 

Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων 

1. Οι ιατροί κάθε Μονάδας Ψυχικής Υγείας θα συνταγογραφούν ηλεκτρονικά τα 

φάρμακα προς τους ωφελούμενους (ασφαλισμένους ή δικαιούχους του άρθρου 33 του 

ν. 4368/2016 [Α’ 21] και της υπό στοιχεία Α3(γ)/ ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 [Β’ 908] 

κοινής υπουργικής απόφασης) και με βάση τη δραστική ουσία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και των υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/148/1-3- 

2012 (Β’ 545) και ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149/1-3-2012 (Β’ 545) υπουργικών αποφάσεων.  

2. Η προμήθεια των φαρμάκων Υψηλού Κόστους θα γίνεται αποκλειστικά από τα 

φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από τις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της περιοχής 

που ανήκει η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση. Η προμήθεια των λοιπών 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης πραγματοποιείται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 

(Β’ 908) κοινή υπουργική απόφαση.  

 

Άρθρο 17 

Ισχύς - Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η παρούσα απόφαση κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που καθορίζει ή επηρεάζει, 

άμεσα ή έμμεσα, το κόστος λειτουργίας και κατά συνέπεια, το ύψος των 

επιχορηγήσεων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 11 του 

ν. 2716/1999 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  

2. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί τις διατάξεις της υπό στοιχεία 

Γ3α,β/ΓΠ/οικ.49291/04.07.2019 (Β’ 2809) υπουργικής απόφασης.  

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

 

----------.---------- 
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1390. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197 της 

18/18.6.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2660 
(Η παρούσα απ. 

-που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39151 της 23/23.6.2021 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 

και ώρα 6:00” (Β’ 2660)» (Β’ 2671),  

-καταργήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00» (Β΄ 2744), κατωτ. αριθ. 1405, από την έναρξη ισχύος αυτής κατά την 

παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 11) 

 

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

 

1391. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199 της 18/18.6.2021 «Προϋποθέσεις 

εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 

2661) 
Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

39840/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2742), κατωτ. αριθ. 1403, δυνάμει της παρ. 2 του 

άρθρου εβδόμου aυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ιδίου 

άρθρου εβδόμου. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQuyuf9Etp5qZyhRS_OG4gSBjggATW8BRijjBbqxhASB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zBUObvzOFsgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWi0MrkY95kli4FDVRb2Hd8MqcisCtWb-Jl7dB_A3ZtA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUxx_2ExmvcUUGsgR-eA1zB9CXp4aLmat2VK7NeuA3K0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT0FwFU5M4UglGU-SeQ9sAdvlZp11dNeizDm3-CcUG_h
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
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1392. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808 της 19/19.6.2021 «Για την Προστασία της 

Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” - Κύρωση της 

Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και 

παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και 

της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την 

ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες 

ρυθμίσεις» (Α΄ 101) 

 

… 

ΜΕΡΟΣ VIII 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 129 

Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο 

1. Οι εποχικά εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σύμφωνα 

με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α’ 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 

1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν με βάση 

νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές 

υπουργικές αποφάσεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά 

καταλύματα ή σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών 

λεωφορείων, οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή δεν είναι δικαιούχοι και δεν 

λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, εντάσσονται στον ειδικό 

μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (Α’ 76).  

Οι ανωτέρω λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στην 

παρούσα, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού.  

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ, 

που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 

2021, που οι δικαιούχοι δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απασχόλησης, 

καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι αντίστοιχες 

ασφαλιστικές εισφορές.  

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στον ειδικό μηχανισμό στήριξης, αφού υποβάλλουν 

σχετικό αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης 

του ν. 1599/1986 (Α’ 75), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.  

2. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και η δαπάνη για το σύνολο των 

ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος μη απασχόλησης, 

καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuafCU5tNHUICFwAvLd3AG7x1QvqqSkEa_PYhK3RVOERf
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3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πληρωμή 

του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) και κατ’ 

ανώτατο όριο για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης ανά μήνα, με βάση την 

ασφαλιστική κάλυψη που έλαβαν οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά 

την τελευταία θερινή τουριστική περίοδο στην οποία απασχολήθηκαν είτε του έτους 

2019 είτε του έτους 2020.  

Προς τον σκοπό αυτόν, παράγεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα 

Πληροφοριακά Συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ) και των λοιπών συναρμόδιων φορέων. Η ΑΠΔ υποβάλλεται από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως αυτοτελής μέχρι την 31η.12.2021. Μέχρι την 

ημερομηνία αυτή καταβάλλονται εμπροθέσμως οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές 

προς τον e-ΕΦΚΑ.  

4. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

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

ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς 

τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά 

ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

5. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών 

καταλυμάτων και οι εργοδότες-επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων για τους 

οδηγούς τουριστικών λεωφορείων δύνανται να εντάξουν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης από τον μήνα 

Ιούλιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 

επαναπρόσληψης εντός του 2021.  

Για τους ανωτέρω εργαζόμενους, επιπλέον των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 

40 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το 

χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 30.9.2021 το σύνολο των εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αυτοί εργάζονται.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Οικονομικών μπορούν να ορίζονται και άλλες κατηγορίες εργαζομένων και εργοδοτών 

του τουριστικού κλάδου, στις οποίες εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, στο πλαίσιο 

ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από τον μήνα Ιούλιο 2021 έως και τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2021. 

Για την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον τρόπο καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων 

ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις - 

εργοδότες τουριστικών λεωφορείων για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, 

που εντάσσουν, βάσει της άνω παρ. 5, στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εποχικά 

εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 

πρόσληψης, βλ. το άρθρο 2 του Κεφαλαίου Γ της οικ.23103/478 της 13/14.6.2020 

«Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της 

απασχόλησης “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως προστέθηκε με την παρ. ΣΤ της 

απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 45456 της 

1/1.7.2021 «Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaFtSx1ksTFqMBBA7C_wdyYcdAmbXfuqqiDqA3D9E3TK
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υπουργικής απόφασης “Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού 

ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ"” (Β’ 2274)» (B’ 2875)» ανωτ. 

αριθ. 406. 

6. Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι επιδοτούνται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 

του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του 

ν. 1545/1985, που θα προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος από 

επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, δύνανται να 

ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων 

θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) 

μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.  

Για την εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 

4756/2020 η περίοδος αναφοράς για την επιμέτρηση των θέσεων εργασίας που 

δημιουργούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας 

άρχεται από την ημερομηνία εκάστης πρόσληψης των εργαζομένων της παραγράφου 

αυτής.  

Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με την κάλυψη 

του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των 

αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και, επιπλέον, με 

διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση που η νέα 

πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 

28 του ν. 4726/2020.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων των εργαζομένων του πρώτου εδαφίου από 

1.6.2021 και έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να αιτηθούν μέχρι και 

την 30η.6.2021 την ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στο πρόγραμμα του άρθρου 28 

του ν. 4726/2020, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται ειδικά έντυπα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων-

εργοδοτών που υποβάλλονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και λοιπά ειδικά ζητήματα και 

λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος.  

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

Υποθέσεων δύναται να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού παράτασης των χρονικών διαστημάτων εφαρμογής των 

μέτρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. Οικ. 45866/2021 «Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 

εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες 

Μάιο και Ιούνιο 2021» (Β΄ 2892), κατωτ. αριθ. 1424. 

 Βλ. σχετικώς και την υ.α. 101478/2021 «Καθορισμός της διαδικασίας και του 

τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2021» (Β΄ 5710), 

κατωτ. αριθ. 1704.  

 

Άρθρο 130 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6kliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU3AREySS5M_Y6Mhesq9SAv50dUVcv0aio5XD2boAnSW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7nnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd-TTswpSwExSzNIICUe43iDTzRgJ0QN89aOFtJcHm0A
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Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας - Τροποποίηση 

του άρθρου 28 του ν. 4726/2020  

1. (Τροποποιούνται το δεύτερο εδ. της παρ. 2 και το πρώτο εδ της παρ. 8 του άρθρου 

28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), ανωτ. αριθ. 723, προστίθεται τρίτο εδ. στην παρ. 6 αυτού 

και προστίθεται παρ. 11α και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται στο σύνολό του εκ νέου).  

 

Άρθρο 131 

Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - Τροποποίηση του άρθρου 40 

του ν. 4778/2021 

(Τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος το πρώτο εδ. στην παρ. 1, προστίθεται 

δεύτερο εδ. στην παρ. αυτή και τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 

(Α’ 26), ανωτ. αριθ. 1127 που παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 31 

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

το άρθρο αυτό). 

 

Άρθρο 132 

Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω της πανδημίας - 

Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4756/2020 

(Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. αριθ. 936,  

ως προς τον χρόνο μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 και το άρθρο 

αυτό διαμορφώνεται στο σύνολό του εκ νέου) 

 

Άρθρο 133 

Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων - 

Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4756/2020  

1. (Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), ανωτ. 

αριθ. 936, ως προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο ισχύος τους έως την 31η.10.2021 και 

το άρθρο αυτό διαμορφώνεται στο σύνολό του εκ νέου).  

2. Το άρθρο 73 του ν. 4756/2020 καταργείται.  

 

Άρθρο 134 

Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας - Τροποποίηση 

του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) προστίθεται τρίτο 

εδάφιο κι η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμμετέχουν ή θα 

συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή 

επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας, εφόσον: α) είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το 

τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν τα 

στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX4AbmJ-KebyXnSfz6FzV8L8RPQVuuMKdFKwnA48nTjS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oYhmLdkQIKDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPs6VqsYghNnNMzwiJN1KSzotZV4B_DP_TMqwYgHcl1o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA
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μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή 

κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην 

αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά 

έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 

επαγγελματικής κατάρτισης.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν 

τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα Μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ.  

Για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να 

λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της 

περ. α’ και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’.». 

 

… 

Άρθρο 136 

Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης και ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα - Τροποποίηση του άρθρου 214 του ν. 4512/2018, του άρθρου 3 

του ν. 4472/2017 και του άρθρου 235 του ν. 4389/2017 

1. Η παρ. 17 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται ως προς τη 

χρονική μετάθεση της πρώτης εφαρμογής για το σχολικό έτος 2021-2022 και ως προς 

το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:  

«17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την 

προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής 

φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν 

υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζονται η χρονική 

διάρκεια της αποστέρησης του δικαιώματος, όταν διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως 

ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους 

συναρτώμενους με την υγεία τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή 

λεπτομερειακό θέμα. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό 

έτος 2021-2022.».  

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) τροποποιείται ως προς τη χρονική 

μετάθεση της πρώτης εφαρμογής για το σχολικό έτος 2021-2022 και ως προς το 

αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα 

χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου, της 

πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος 

δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζονται η 

χρονική διάρκεια της αποστέρησης του δικαιώματος, όταν διαπιστώνεται ότι δεν 
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συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εξαιρέσεις από την 

εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται 

σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό 

ή λεπτομερειακό θέμα. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται το πρώτον από το 

σχολικό έτος 2021-2022.».  

3. Η παρ. 8 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται ως προς τη 

χρονική μετάθεση της πρώτης εφαρμογής για το σχολικό έτος 2021-2022 και ως προς 

το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:  

«8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα 

χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου της 

πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος 

δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζεται η χρονική 

διάρκεια της αποστέρησης του δικαιώματος, όταν διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως 

ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους 

συναρτώμενους με την υγεία τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή 

λεπτομερειακό θέμα. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό 

έτος 2021-2022.».  

Εκδόθηκε η υ.α. της 23/28.7.2021 «Τροποποίηση των όρων και των 

προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (Β’ 

3359), κατωτ. αριθ. 1470. 

 

… 

Άρθρο 138 

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών κεντρικής 

υπηρεσίας και λοιπών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3996/2011 και του άρθρου 61 του ν. 

4387/2016 

1. Λόγω των ειδικών συνθηκών της υγειονομικής κρίσης και των έκτακτων μέτρων 

στήριξης της αγοράς εργασίας που θεσπίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και εφαρμόζονται μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και όχι πέραν της 

15ης.9.2021, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, κατά 

παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργεί 

διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 

4412/2016 (Α’ 147), για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του 

ν. 4623/2019 (Α’ 134) και στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα, ιδίως κατά την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της 

υγειονομικής κρίσης. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δύνανται ομοίως να 

παρατείνονται υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για τα ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών ανάθεσης του πρώτου εδαφίου.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8v5q8E-F1RT1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUr6VNi65hPFmRf7kTE-cq0u5DM-0j3WRUBVMWXSuinf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8v5q8E-F1RT1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUr6VNi65hPFmRf7kTE-cq0u5DM-0j3WRUBVMWXSuinf
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Με το άρθρο 94 του ν. του ν. 4826/2021 (Α’ 160), κατωτ. αριθ. 1535, ορίστηκε 

ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), περί της 

δυνατότητας διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης 

εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς του με άλλα πληροφοριακά 

συστήματα, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, 

και περί της δυνατότητας παράτασης υφιστάμενων δημοσίων συμβάσεων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα ανωτέρω αντικείμενα, 

μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, παρατείνεται από τη λήξη της 

έως την 15η.12.2021.» 

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

αριθ. 991).  

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται εδάφιο 

ως εξής:  

«Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία μπορούν να ασκούν μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Σ.Ε.Π.Ε. των κλάδων και των 

κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, που αναφέρονται στην παρούσα, υπό τους όρους που 

προβλέπονται ανωτέρω.»  

4. Στο άρθρο 61 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1, 

τροποποιείται η παρ. 2 ως προς την κατ’ αναλογία εφαρμογή άρθρων του ν. 4622/ 2019 

(Α’ 133), η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α. 

θέσεις συνεργατών, για κάθε γραφείο ως εξής: α. τέσσερις (4) θέσεις στο γραφείο του 

Διοικητή και β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.  

Στο γραφείο του Διοικητή, πλέον των θέσεων του πρώτου εδαφίου, συνιστώνται και 

τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών, που πληρούνται αποκλειστικά με απόσπαση.  

2. Για τα προσόντα, την πρόσληψη ή την απόσπαση στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση 

και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται 

αναλόγως τα άρθρα 46, 47, 48 του ν. 4622/2019 περί των ιδιαίτερων γραφείων των 

μελών της Κυβέρνησης.  

3. Καταργείται.». 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Χ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 146 

Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του 

ν. 27/1975, καθώς και εισφοράς του ν. 29/1975 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xcreXeJIx8t5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQQSBGJQXP52YAzzzKw2C49Qi--_IRLt1LbmLblBysPZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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Βλ. σχετικώς και την υ.α. Α. 1143/2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής 

των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» (Β’ 2758), 

κατωτ. αριθ. 1406.  

1. Τα ποσά φόρου που οφείλονται με βάση το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 

του ν. 27/1975 (Α’ 77) ανά κόρο ολικής χωρητικότητας και ηλικία του πλοίου 

προσαυξάνονται για τα έτη 2021 έως και 2025 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) 

ετησίως.  

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά 

φόρου, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2020, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του 

άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν 

μέσα στην παραπάνω πενταετία.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της εισφοράς που 

οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975.  

2. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α’ 75) προσαυξάνονται για τα έτη 2021 έως και 2025 κατά 

ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον 

υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς, όπως έχουν 

διαμορφωθεί κατά το έτος 2020, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 

και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω 

πενταετία.  

3. Εξαιρετικά για το έτος 2021 αναστέλλεται η εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 1 

και 2. 

 

… 

Άρθρο 148 

Αποσαφήνιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταβολής επιχορήγησης για 

το μεταφορικό κόστος εκδοτικών επιχειρήσεων Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 

4764/2020 

(Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991)  

 

... 

Άρθρο 150 

Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών 

προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001 

Στον ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται νέο άρθρο 109Α, ως εξής:  

«Άρθρο 109Α 

Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών 

προϊόντων 

Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 109 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην 

παρ. 8 του άρθρου 109, μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου κάθε έτους, παρέχεται πίστωση 

διάρκειας έως πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ειδικού 

Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), στους εγκεκριμένους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PBriuq63SunuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTpj2JDSndN8x43M4uAv2R1idwLKv8xlbd7FT_zeoog1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
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αποθηκευτές, της περ. α’ του άρθρου 55, για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του 

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 

και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων, που αναλογούν στα ενεργειακά 

προϊόντα των περ. α’ έως και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73, τα οποία εξέρχονται από το 

καθεστώς αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές 

επιβαρύνσεις. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, κατατίθεται εγγύηση, είτε 

χρηματική είτε τραπεζική είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για το σύνολο των 

οφειλόμενων επιβαρύνσεων. Αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο της οφειλής, 

αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δημοσίου.».  

 

Άρθρο 151 

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση 

της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 

(Τροποποιείται η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65, ως προς την προσθήκη του μηνός 

Ιουνίου 2021 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η παρ. αυτή). 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

 

«Άρθρο 159 

Παράταση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 

Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου, που συνήφθησαν κατά τα οριζόμενα στην 

παρ. 13 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και λήγουν μέχρι τις 30.4.2022, 

δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», να παραταθεί 

έως την 31η.12.2022.».  

Το άρθρο 159 τροποποιήθηκε ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου 

που καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής του και διαμορφώθηκε στο σύνολό του 

εκ νέου ως άνω από το άρθρο 116 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734.  

 

… 

Άρθρο 163 

Υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων και επιβολή προστίμων - 

Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 

Το δεύτερο, το έβδομο και το όγδοο εδάφιο της περ. α) και το τρίτο και τέταρτο 

εδάφιο της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) τροποποιούνται, 

και η παρ. 8 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης 

δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας 

οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.  

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
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Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο.  

Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που 

δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού 

προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή 

της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της 

παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας 

υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη 

και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 10, βάση υπολογισμού 

του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού 

αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και 

ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με 

τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η 

οποία δημοσιεύεται έως την 31η.12.2022, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού 

του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή 

προσαύξησης λόγω καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση 

αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της.  

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται 

κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.  

β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της 

παραγράφου αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που 

παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε 

πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο 

δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με 

σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο Γραφείο 

Κτηματογράφησης.  

Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην 

ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η 

ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην 

περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να 

παρατείνεται.». 

 

… 

Άρθρο 165 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων. 

 

----------.---------- 
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1393. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4809 της 19/19.6.2021 «Αναμόρφωση θεσμικού 

πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με 

ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, 

λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, 

αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές 

τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» (Α΄ 102) 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

… 

Άρθρο 52 

Διοργάνωση «3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 2021» 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας (Hellenic Organization 

for Company Sport & Health - HOCSH) δύναται να διοργανώνει και να διεξαγάγει 

αγώνες για την αθλητική διοργάνωση με την ονομασία «3οι Παγκόσμιοι Αγώνες 

Εργασιακού Αθλητισμού 2021», χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις περί την αδειοδότηση 

αυτών. Οι διοργανωτές των αγώνων υποχρεούνται στην εκπόνηση υγειονομικού 

πρωτοκόλλου των Αγώνων, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Υγειονομική 

Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η οποία συνεργάζεται προς 

τούτο με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).  

 

Άρθρο 53 

Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 - Αντικατάσταση των 

παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 

(Αντικαθίστανται οι παρ. 1, 2 και 10 στο άρθρο 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), ανωτ. 

αριθ. 723). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ 

ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 63 

Τελικές διατάξεις 

1. Παρατείνεται έως την 31η.7.2021, η θητεία των δικαιοδοτικών οργάνων και 

επιτροπών των άρθρων 95, 119 και 122 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJHnz7-AEuUr1rosATt__VLxKT7SE-g-aR_vM50raSD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX4AbmJ-KebyXnSfz6FzV8L8RPQVuuMKdFKwnA48nTjS
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2. Ειδικά για το έτος 2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών 

αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 

είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, 

αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή 

έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο 

αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο 

εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου. 

 

… 

Άρθρο 66 

Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.  

2. Η ισχύς των άρθρων 20, 24, 25 και 26 αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2021-

2022. 

 

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

 

1394. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 72926/Θ1 της 18/22.6.2021 «Παράταση θητείας των συλλογικών 

και των λοιπών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων 

Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας και Τρικάλων» (Β’ 2664) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 8 του ν. 2456/1920 «Περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων» 

(Α’ 173), β) των άρθρων 1 και 3 του α.ν. 367/1945 «Περί ανασυγκροτήσεως 

Ισραηλιτικών Κοινοτήτων» (Α’ 143) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 301/1969 

«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων 

διατάξεων» (Α’ 195).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4795/2021 «Σύστημα εσωτερικού ελέγχου του 

Δημόσιου τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις 

για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62).  

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

Υπουργείων… μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121).  

5. Το π.δ. 353/1997 «Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 239).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOt_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteoXlVwOkeMHydukrqJ18DGtYsVA4HuZ-O2T2nUieBAJ
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6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22-05-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και 

ώρα 6:00» (Β’ 2141).  

7. Το υπό στοιχεία 48330/Θ1/27-04-2021 αίτημα του Κεντρικού Ισραηλιτικού 

Συμβουλίου Ελλάδος με το οποίο ζητά την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής 

απόφασης παράτασης θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ισραηλιτικών 

Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας και Τρικάλων μέχρι τις 31/12/2021, 

λόγω αδυναμίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων.  

8. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

9. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/313/59147/Β1 έγγραφο της ΓΔΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με 

το οποίο από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:  

 

Η θητεία των συλλογικών και των λοιπών καταστατικών οργάνων των Ισραηλιτικών 

Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας και Τρικάλων παρατείνεται μέχρι την 

31η.12.2021. 

 

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

 

1395. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 605/154831 της 11/23.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Καθορισμός λεπτομερειών 

χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του 

Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου” (Β΄ 430)» (Β’ 2667) 

 

Έχοντας υπόψη :  

Τις διατάξεις :  

1. α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 

τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (A’ 

32),  

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών 

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (A΄ 200), 

όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), 

το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και τις παρ. 1 - 8 του άρθρου 29 του ν. 

3147/2003 (Α’ 135),  

γ) των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 

Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 

της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXQIp39dvjJvrUvYvfJAeBbjZqC4eKUqdkPl71QZJMFc
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Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 

Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 

«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),  

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

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

ε) του άρθρου 34 της υπ’ αρ. 104/7056/21/1/2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 147) 

«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 

ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  

στ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):  

α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τις άμεσες 

ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) 63/2008 και του 

κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου»,  

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 

παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών 

(ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, ΕΚ) 814/2000, ΕΚ) 1290/2005 και ΕΚ) 

485/2008 του Συμβουλίου»,  

γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού «για τη συμπλήρωση 

του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 

στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του 

παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού»,  

δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών 

καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη 

στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση»,  

ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 

(Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 

κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 

πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» και  

στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 

(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και 

την πολλαπλή συμμόρφωση. 

3. Την υπ’ αρ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός 

λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε 

εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β΄ 430).  
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4. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στον τομέα του βαμβακιού λόγω της 

πανδημίας του covid-19 αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής το έτος 

2020.  

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.  

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Η υπ’ αρ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει τροποποιείται ως εξής:  

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:  

«Για την καλλιεργητική περίοδο 2020, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, που 

ορίζεται με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 

2011-2015 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20%, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας απόφασης, μειώνεται κατά 30%.».  

 

Άρθρο 2 

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

 

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

 

1396. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 74074 

ΕΞ 2021 της 22/23.6.2021 «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την 

αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις 

δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του 

ν. 4790/2021 (Α’ 48)» (Β’ 2668) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).  

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», 

(Α΄ 123).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ESpgp0AljOvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtURnyjh85_wTALEi0Edcz146gBEyvn4IG1xiwJn4rFOR
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4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121) 

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

6. Tην υπό στοιχεία Υ70 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’  4805).  

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192).  

9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).  

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

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143).  

12. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).  

13. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 

διατάξεις» (Α’ 245). 

14. Την υπ’ αρ. 431/2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργικές προδιαγραφές 

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων 

Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021» (Β’ 1459).  

15. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας καταβολής συνεισφοράς του Δημοσίου 

στο πλαίσιο του άρθρου 70 παρ. 6 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

16. Την υπό στοιχεία 19.3.2020/C (2020) 1863 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής («Προσωρινό Πλαίσιο»).  

17. Την υπό στοιχεία 49798 ΕΞ 2021/23.4.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.  

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 

συνολικού ύψους τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) ευρώ, σε βάρος του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου 

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 70 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), 

οι χρηματοδοτικοί φορείς μετά την ενημέρωση τους αναφορικά με την καταρχήν 

επιλεξιμότητα του οφειλέτη, αποστέλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 
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67 του νόμου αυτού [εφεξής Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Επιχειρηματικών 

Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού (ΗΠΕΔΠΚ)] τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης ανά επιλέξιμη 

οφειλή, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς για την καταβολή της Συνεισφοράς 

Δημοσίου. Σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης της επιλέξιμης οφειλής σε Εταιρεία 

Διαχείρισης του ν. 4354/ 2015, ο εμπλεκόμενος χρηματοδοτικός φορέας μπορεί 

εναλλακτικά να γνωστοποιεί ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με τη 

μορφή IBAN που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση της οφειλής, σε συνδυασμό 

με μοναδικό κωδικό αναφοράς που αντιστοιχεί στην επιλέξιμη οφειλή του δικαιούχου,  

β) ενημέρωση για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων ανά επιλέξιμη οφειλή.  

2. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) εγκρίνει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών τη Συνεισφορά Δημοσίου, με βάση τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση και 

την επιλεξιμότητα του οφειλέτη.  

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της συνεισφοράς του Δημοσίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4790/2021, οι χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν 

στην ΗΠΕΔΠΚ το ποσό των μηνιαίων δόσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η έναρξη 

καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις 

οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται ανά μήνα 

ενημέρωση σχετικά με το εάν οφείλεται ή όχι δόση για το μήνα αναφοράς, καθώς και 

το ποσό της δόσης για το μήνα κατά τον οποίο οφείλεται.  

4. Στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω 

της ΗΠΕΔΠΚ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε 

δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανώνυμης Εταιρείας Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των 

μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου. Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε 

προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην πληρωμή των 

δικαιούχων, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού 

Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, που 

δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 

Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής 

ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και 

η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα 

αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, 

η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή 

της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.  

5. Η Συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους 

λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε 

συμψηφίζεται. Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη 

Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση του δανείου, απαγορευμένης 

οποιασδήποτε άλλης κίνησης. Η χρέωση του ακατάσχετου λογαριασμού εξυπηρέτησης 

των επιλέξιμων οφειλών και η αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού εξυπηρέτησης 

του δανείου πραγματοποιούνται μετά τη λήψη της σχετικής εντολής από τον αντίστοιχο 
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χρηματοδοτικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι χρηματοδοτικοί φορείς 

απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους 

ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς της παρ. 1 για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα 

από το σκοπό της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου στους δικαιούχους.  

«6. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον 

ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ. 1, 

κατά οποιαδήποτε ημερομηνία του μήνα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για 

την εκτέλεση της πληρωμής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και υπό την προϋπόθεση της 

έγκρισης της αίτησης από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στον 

λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής, ενώ είχε λάβει χώρα η έγκριση αυτής, δύναται 

να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί 

στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα, σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο. Σε περίπτωση επιλέξιμων οφειλών για τις οποίες η δόση δεν είναι καταβλητέα 

σε μηνιαία βάση, κατόπιν της ενημέρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η ΗΠΕΔΠΚ ανάγει τη δόση σε μηνιαία βάση και 

η συνεισφορά καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι απαιτητή η δόση, μη δυνάμενη 

σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το συνολικό χρονικό διάστημα επιδότησης σύμφωνα 

με το άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).» 

Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Αριθμ. 96039 ΕΞ 2021 της 2/4.8.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: 

“Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή 

επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς 

συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48)”» (B’ 3578). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε 

ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 

2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινή υπουργική απόφαση». 

7. Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι 

χρηματοδοτικοί φορείς οφείλουν να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα κατάσταση δικαιούχων και καταβληθέντων ποσών, ώστε να 

διαπιστώνονται οι καταβολές για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα.  

8. Η Συνεισφορά του Δημοσίου θα ξεκινήσει να εγκρίνεται μετά την ημερομηνία 

έγκρισης του καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.  

 

Άρθρο 2 

Αίτηση θεραπείας 

Κατά της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και των αποφάσεων διακοπής ή ανάκλησης επιτρέπεται η 

άσκηση αιτήσεως θεραπείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του ν. 

2690/1999 (Α’ 45 - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), προσκομίζοντας όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση της 

απόφασης.  

 

Άρθρο 3 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85w446z9l9wTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfiUlq3gQhmYWj54SbozM9SyquixMmJYKCHtqQW9zuTJ
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Χρόνος και τρόπος καταβολής 

1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

συγκεντρωτικής και αναλυτικής κατάστασης τα οποία αποστέλλονται στη ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Οικονομικών από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., την προηγούμενη ημέρα της εκάστοτε 

προγραμματισμένης πληρωμής. Η ΓΔΟΥ βάσει των καταστάσεων μεταφέρει μέσω του 

epde το συνολικό ποσό από το έργο που είναι ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο 

λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 και τίτλο 

«Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος με απευθείας μεταφορά χωρίς υπόλογο.  

2. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 

λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με 

το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 

κόστους προς τρίτους.  

3. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΓΔΟΥ 

του Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 

0000 0242 4222 890 προκειμένου να διοχετευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς του τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 

Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται 

με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του 

λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται 

ως έσοδα του ΠΔΕ.  

4. Η αναλυτική κατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 1 αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ 

ΑΕ με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη 

ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα 

ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε πίστωση των εμπορικών τραπεζικών 

λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται 

και αποστέλλεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.  

5. Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ με τα 

ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν βάσει της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, 

αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ.  

«6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και 

λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ. Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΕΓΔΙΧ 

ενημερώνει τους πιστωτές, ώστε να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην 

πλατφόρμα ΗΠΕΔΠΚ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών.  
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Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.» 

Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων Αριθμ. 96039 ΕΞ 2021 της 2/4.8.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: 

“Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή 

επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς 

συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48)”» (B’ 3578). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε 

ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 

2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινή υπουργική απόφαση». 

7. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι τα 

ακόλουθα: 

α) η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση 

πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2021 (ΣΑΕ),  

β) η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ 051/2  

γ) η σχετική εντολή κατανομής και η εκτέλεση αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

δ) η συγκεντρωτική κατάσταση της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 4 

Διακοπή Συνεισφοράς Δημοσίου - Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

1. Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη 

επέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4790/2021 

(Α’ 48). Μόλις συντρέξουν οι λόγοι που απαιτούν τη διακοπή της συνεισφοράς ή την 

ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη, εκδίδεται σχετική απόφαση από την Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία 

διαβιβάζεται στον οφειλέτη, στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., καθώς και στους χρηματοδοτικούς 

φορείς που έχουν τις οφειλές για τις οποίες διακόπτεται ή αναζητείται η συνεισφορά. 

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η αιτία της διακοπής, το χρονικό 

διάστημα στο οποίο αφορά η οφειλή και το ποσό αυτής, μετά των αναλογούντων 

τόκων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.  

2. Στην περίπτωση της ανάκτησης ποσών από τον οφειλέτη, η ΕΓΔΙΧ διαβιβάζει την 

σχετική καταλογιστική απόφαση, την τριπλότυπη κατάσταση και τον χρηματικό 

κατάλογο στον διατάκτη για την σχετική έγκριση και με την επιστροφή της μεριμνά 

για την ανάκτηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 96 και 123 του ν. 4270/ 

2014 (Α’ 143) και του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), στο βαθμό που δεν έρχονται 

σε αντίθεση με τις διατάξεις του αρ. 74 του ν. 4790/2021. 

3. Τα ποσά καταβάλλονται απευθείας προς το Δημόσιο.  

 

Άρθρο 5 

Αρμόδια όργανα και υπηρεσίες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85w446z9l9wTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfiUlq3gQhmYWj54SbozM9SyquixMmJYKCHtqQW9zuTJ
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1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, παραλαμβάνει τις προωθούμενες από την 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε. συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των μηνιαίων 

συνεισφορών. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών (ΕΓΔΙΧ) είναι αρμόδια για τυχόν περιπτώσεις καταλογισμού και μεριμνά 

για την έκδοση καταλογιστικής απόφασης και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων, με 

βάση τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς και τον χειρισμό τυχόν ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης.  

2. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του άρθρου 67 του ν. 4790/2021 λειτουργεί στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ), στις υποδομές της οποίας φιλοξενείται.  

3. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, εγκρίνει ή ανακαλεί την 

απόφαση για τη χορήγηση Συνεισφοράς Δημοσίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.  

4. Η ανώνυμη εταιρία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), τηρεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την παρακολούθηση των 

στοιχείων των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο. Επίσης, η 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είναι αρμόδια για την μηχανογραφική τήρηση αρχείου επί δέκα 

οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης 

ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.  

5. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις 

επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων 

χορήγησης της Συνεισφοράς Δημοσίου και της πληρωμής αυτής.  

 

Άρθρο 6 

Υποχρέωση διαφάνειας 

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

της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την 

διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στο 

άρθρο 77 ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

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

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

 

Άρθρο 7 

Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης 

1. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια 

(300.000.000) ευρώ. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο 

σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 

Οικονομικών, ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών 

ενεργειών, σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, 

σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό 

πλαίσιο.  



315 

 

2. Το ποσό της Συνεισφοράς του Δημοσίου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ και 

επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της δράσης σε συγκεκριμένο για το σκοπό 

τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό ή σύμφωνα με τους 

στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος.  

3. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/2013, είναι η 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης 

της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση 

της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων 

των παραστατικών, καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των 

δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και 

εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή άλλο αρμόδιο φορέα, 

καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται από τους οικείους 

Κανονισμούς και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα παρέχει στην αρμόδια 

Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη 

διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.  

4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:  

α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται 

για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 

στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας, καθώς και 

τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού 

Πλαισίου,  

β) να τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να 

περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των 

προϋποθέσεων της παρούσας,  

γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως 

«δικαιούχος» της δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης,  

δ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο 

πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις 

διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις 

διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και 

συγκεκριμένα στον σύνδεσμο 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.  

5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης.  

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

http://www.espa.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx
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1397. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. Φ7/ΦΔ/73884/Δ1 της 23/23.6.2021 «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Γ’ τριμήνου 

στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 2669) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),  

β. της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 

σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70),  

γ. του άρθρου 14 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και 

Δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),  

δ. του άρθρου 1 του π.δ. 121/1995 «Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των 

μαθητών του Δημοτικού σχολείου» (Α’ 75),  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

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

η. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2).  

2. Την υπό στοιχεία Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4.12.2017 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού 

Σχολείου» (Β’ 4358).  

3. Την υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27.5.2020 απόφαση της Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικού έτους 2019-2020» (Β’ 2031).  

4. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).  

5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 

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

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 01-05-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
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στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). 

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 969/8.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 

δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 

την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).  

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, 

σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/405/73863/ Β1/22.6.2021 εισήγηση του άρθρου 

24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του 

ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

9. Το από 17 Μαΐου 2021 πρωτόκολλο της Ομάδας Εργασίας για τον νέο Κορωνοϊό 

SARS - Cov-2 για τις εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας με θέμα: «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών 

λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας 

σχολικών τμημάτων ή σχολείων», αποφασίζουμε: 

 

Σχετικά με τη βαθμολογία του Γ’ τριμήνου του σχολικού έτους 2020-2021 των 

μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων, τα εξής:  

Α. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των 

τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης 

των μαθημάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε σε κλειστό και 

σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η 

φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στη σχολική μονάδα την Παρασκευή 25 

Ιουνίου 2021.  

Β. Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση 

από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που 

ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί και θα 

απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του γ’ τριμήνου καθώς 

και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών, θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε δια ζώσης κατά την ημέρα λήξης των 

μαθημάτων, λαμβανομένων εκείνων των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID -19, όπως 

ισχύουν. 
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1398. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αριθμ. 74617 ΕΞ 2021 της 23/23.6.2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των 

διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» 

(Β’ 2670) 

Βλ. και την υ.α. 121998 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των 

πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και της 19ης 

Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4592), κατωτ. αριθ. 1592. 

Βλ. και την υ.α. 122282 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των 

πληγέντων από της πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4592) , 

κατωτ. αριθ. 1593. 

Βλ. και την υ.α. 122283 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των 

πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές 

της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4592), 

κατωτ. αριθ. 1594. 

Βλ. και την υ.α. ΓΔΟΥ 978/2021 «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την 

αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς 

που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε 

περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4618), κατωτ. αριθ. 1597. 

Βλ. και την υ.α. 144570 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των 

πληγέντων από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές του Δήμου 

Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» 

(Β’ 5402), κατωτ. αριθ. 1664. 

Βλ. και την υ.α. 142889 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των 

πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης 

Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 5404), κατωτ. αριθ. 1665. 

Βλ. και την υ.α. 142813 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των 

πληγέντων από τις πλημμύρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 σε περιοχές 

του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της 

Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5442), κατωτ. αριθ. 1671. 

Βλ. και την υ.α. 153814 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των        

πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄ 5675), κατωτ. αριθ. 1699. 

Βλ. και την υ.α. 153812 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των 

πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄ 5698), κατωτ. αριθ. 1703. 

 

Έχοντας υπόψη:  
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1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη 

της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική 

ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 7, 

του εδαφίου β’ της παρ. 4 του άρθρου 8 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 22.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 167).  

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του 

ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).  

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 

160.  

5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του 

ν. 4313/2014 (Α’ 261) και ισχύει.  

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

7. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 

την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση 

ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».  

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 

κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 

και 50 αυτού,  

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας 

και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 

193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού,  

δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή, τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

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

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L369 της 24/12/2014 

σελ.37),και ιδίως τα άρθρα 7,9,12,13 και 44 αυτού.  

ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι των 

Κανονισμών (ΕΕ) 651/ 2014, 702/2014 και 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε 

οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και 

οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 

προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 

δραστηριότητα».  
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8. Την υπ’ αρ. 338/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο 

Ζαββό» (Β΄ 3051).  

9. Την υπ’ αρ. 13535/29.03.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Διαδικασία 

έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ).  

10. Την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών και των λεπτομερειών εφαρμογής των 

διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4797/2021.  

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Εκτίμηση ζημιών 

1. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από 

θεομηνίες της περ. α του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, γίνεται από τις αρμόδιες 

επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του 

αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.  

2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις 

αρμόδιες επιτροπές, εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η 

υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα 

οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Οι αρμόδιες επιτροπές 

δύνανται να αξιοποιούν και εκθέσεις και στοιχεία που προσκομίζονται από τον 

Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.).  

«3. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής 

αρωγής, διενεργείται επιτόπια αυτοψία και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των 

πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην 

αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Ειδικότερα, υποβάλλονται στην επιτροπή κρατικής 

αρωγής:  

- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο 

συμβόλαιο, σε περίπτωση ζημιών σε κτίρια.  

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, 

υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης της επιχείρησης σε περίπτωση ζημιών. 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.  

- Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης - δηλώσεις Φ.Π.Α.  

- Απογραφή προηγουμένου έτους.  

- Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να 

αναζητούνται από τους Προμηθευτές.  

- Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην 

οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος.  

Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, 

πέραν των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου εφ’ όσον αυτό κρίνεται 

αναγκαίο.  
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Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ 

μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων ζημία, ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα 

(ιδιώτες εκτιμητές, λογιστές κ.λπ.).».  

Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 της απ. Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 

147036 ΕΞ 2021 της 22/22.11.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 

2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για 

θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)” (Β’ 2670)» (Β’ 5424). Με το δε τελευταίο εδ. 

ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/ 

23.6.2021 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ 

2021/10.9.2021 όμοια (Β’ 4203)».  

 

Άρθρο 2 

Υπαγόμενες επιχειρήσεις 

1. Η επιχορήγηση αφορά στις επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περ. β του 

άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες 

ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα κατά την ημέρα επέλευσης της 

θεομηνίας και καταβάλλεται μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν 

με τον ίδιο ΑΦΜ κατά τον χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται 

από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το 

θεσμικό πλαίσιο.  

2. Οι πληγείσες επιχειρήσεις δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον έχουν την έδρα 

τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή 

ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, 

Εσωτερικών.  

3. Οι πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα, δικαιούνται 

επιχορήγησης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν την νόμιμη δραστηριότητά 

τους από την οποία προκύπτει η εποχικότητά τους.  

4. Όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε δημόσια κτίρια ή σε μη ιδιόκτητα 

κατά πλήρη κυριότητα (100%) κτίρια, δικαιούνται επιχορήγησης για τα ζημιωθέντα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση και εμπίπτουν στις διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021.  

5. Ιδίως για τα έτη 2020 και 2021, οι επιχειρήσεις οι οποίες τελούσαν σε αναστολή 

λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, δικαιούνται αποζημίωσης εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι κατά το 

χρόνο επέλευσης της θεομηνίας ήταν ενεργές.  

 

Άρθρο 3 

Καλυπτόμενες ζημιές 

1. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα από τη θεομηνία 

σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 

του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, ιδίως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PohQed08yL1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ9ElonB4GfH_UZs_GuSSXnIoh_s7-C3u8fNzcn_O3h2
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ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα 

παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα 

προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.  

2. Οι ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται μόνο εφόσον οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα (100%) στην επιχείρηση που επλήγη 

και όχι σε τρίτους, όπως εταίρους και μετόχους, και με την προϋπόθεση ότι οι 

δικαιούχοι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή, ιδίως δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 

2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) και ισχύει.  

3. Οι ζημίες στα μέσα παραγωγής και τον εξοπλισμό καλύπτονται μόνο εφόσον έχουν 

συνάφεια με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικά για τις 

περιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα μέσα παραγωγής 

συμπεριλαμβάνεται και το έγγειο κεφάλαιο.  

4. Οι ζημίες στα αποθηκευμένα προϊόντα, στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και 

ιδιωτικής χρήσης και στα αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης καλύπτονται εφόσον 

έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται εντός 

της οριοθετημένης περιοχής. 

 

Άρθρο 4 

Διαδικασίες έκδοσης απόφασης επιχορήγησης 

1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι 

ίση με ποσοστό της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια επιτροπή 

κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, το οποίο ποσοστό καθορίζεται κάθε φορά με την 

απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.  

2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία 

επέλευσης της θεομηνίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των Κανονισμών 

χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.  

3. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται, κατόπιν της έκδοσης της κοινής 

υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, η διαβίβαση στη 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη του φακέλου με τα 

δικαιολογητικά της παρ.  4 της παρούσας. Η διαβίβαση του προηγούμενου εδαφίου 

πραγματοποιείται εντός εξαμήνου από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης 

οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.  

4. Τα δικαιολογητικά που διαβιβάζονται είναι τα εξής:  

α. Η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής.  

β. Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια 

Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας:  

- Επωνυμία επιχείρησης  

- Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης  

- ΑΦΜ/ΔΟΥ  

- Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (τηλ., e-mail)  
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- Αντικείμενο δραστηριότητας  

- Δήμος  

- Δημοτική Ενότητα/Δημοτική Κοινότητα  

- Συνολική ζημία με ανάλυση ανά κατηγορία (κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, 

πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 

καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής 

συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία 

κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα).  

5. Μετά την επεξεργασία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 4, εκδίδεται 

η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.  

 

«Άρθρο 5 

Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή επιχορηγήσεων 

«1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, 

προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια στη Διεύθυνση 

Κρατικής Αρωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά:  

α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της 

επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά 

περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης 

οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η 

νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.  

β. πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής 

αρωγής.  

γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 

της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με 

την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές 

κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.  

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις 

ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με 

βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.  

ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος 

αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη δήλωση 

του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο 

της υπογραφής.  

στ. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.  

ζ. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της 

δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.  

η. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία 

καθορίζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.  

Επιπλέον των ανωτέρω, αποστέλλεται από την αρμόδια περιφέρεια συγκεντρωτικό 

αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάσταση της επιχείρησης και την ισχύουσα 
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εκπροσώπηση, όπως αυτά τηρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. (Επωνυμία, ΑΦΜ, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η, 

κατάσταση επιχείρησης, εκπροσώπηση) τα οποία και η αρμόδια περιφέρεια αναζητεί 

αυτεπαγγέλτως.  

Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, τα ανωτέρω στοιχεία από το 

Γ.Ε.Μ.Η. δύναται να αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών 

και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.  

Επιπλέον, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια 

εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως 

από την αρμόδια Περιφέρεια, με αποστολή σχετικών στοιχείων. Το ίδιο δύναται να 

διενεργείται και για τα λοιπά Δικαστήρια.  

Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και έχει παρέλθει τρίμηνο από την 

έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, τα στοιχεία 

αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας δύναται να αναζητούνται 

αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή 

συγκεντρωτικών καταστάσεων.  

Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από 

τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο ελέγχου νομιμοποίησης των 

δικαιούχων.» 

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργού 

Οικονομικών Αριθμ. 147036 ΕΞ 2021 της 22/22.11.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 

Οικονομικών “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης 

επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)” (Β’ 2670)» (Β’ 5424). Με 

το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό 

στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/ 23.6.2021 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 

στοιχεία 110065 ΕΞ 2021/10.9.2021 όμοια (Β’ 4203)».  

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών 

των άρθρων 11 και 12 του ν.  4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η 

προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης 

καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων.  

3. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής 

αρωγής.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων του 

φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, 

συνοδευόμενος από μία αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε 

ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση αρμοδίως υπογεγραμμένη περιλαμβάνει 

την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 

μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό ανά 

δικαιούχο, το ποσό τυχόν προκαταβολής ή και πρώτης αρωγής και το συνολικό ποσό 

προς πληρωμή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους 

του δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένου του τελικού καταβλητέου ποσού της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PohQed08yL1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ9ElonB4GfH_UZs_GuSSXnIoh_s7-C3u8fNzcn_O3h2
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προκαταβολής και του ημίσεως, ήτοι 50%, του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν 

έχουν δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα του ν. 4797/2021.  

5. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 τηρούνται στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για 

δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.  

6. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) 

τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και 

δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του 

άρθρου 21 του ν. 4797/2021.  

7. Το άθροισμα της επιχορήγησης, προ συμψηφισμών, και του ημίσεως (50%) της 

ενίσχυσης πρώτης αρωγής που δεν συμψηφίζεται με την επιχορήγηση, δεν δύναται να 

ξεπερνά το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας. Εφόσον διαπιστώνεται ότι το ως άνω 

άθροισμα ξεπερνά το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας, αναζητείται το ποσό της 

υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη 

διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο 

ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την 

ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων 

αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του 

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

Στην παρ. 1 του άρθρου 5 προστέθηκε νέο στοιχείο α’, καταργήθηκε το στοιχείο 

θ’, τα σημεία α’ έως και η’ αναριθμήθηκαν αντίστοιχα σε β’ έως και θ’ και το 

άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του ως άνω από το πρώτο εδ. της 

παρ. Α της απ. Υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 110065 ΕΞ 2021 της 10/10.9.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 23.06.2021 απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών 

επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)” (Β’ 2670)» 

(Β’ 4203). Με το δεύτερο εδ. της παρ. Α της ίδιας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα 

λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 απόφασή μας.». 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασίες έκδοσης απόφασης προκαταβολής 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές 

σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων και σε μέγεθος καταστροφής, ο αρμόδιος 

αντιπεριφερειάρχης αποστέλλει αιτιολογημένο αίτημα προς τη Διεύθυνση Κρατικής 

Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών για άσκηση από τον Υπουργό Οικονομικών της 

διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 περί χορήγησης προκαταβολής 

έναντι επιχορήγησης.  

2. Το αίτημα δύναται να διαβιβασθεί στην Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 

16 του ν. 4797/2021 για διατύπωση σχετικής γνώμης προς τον Υπουργό Οικονομικών.  

3. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια της 

παρ. 1, μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της 

έκτασης των ζημιών, η οικεία περιφέρεια διαβιβάζει ανά δεκαπενθήμερο στη 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή των επιχειρήσεων που επλήγησαν και των 

εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή 

των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81WUyxwCdZHG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtflqqkzDxSfkRYMH4_0KAd2lxm5MNFkvmYS-U8M8Z0Kt
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του άρθρου 16 του ν. 4797/2021, οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία της περ. β’ της 

παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας. Η κατάσταση των προηγούμενων εδαφίων 

συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο 

αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το 

πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4. Το ποσοστό της προκαταβολής καθορίζεται στην απόφαση του α’ εδαφίου της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021, όπως κάθε φορά εκδίδεται. Σε κάθε περίπτωση, 

η εκταμίευση της προκαταβολής πραγματοποιείται χωρίς την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, πέραν του 

δικαιολογητικού της περ. η.  

5. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του ελέγχου των στοιχείων, οι 

καταστάσεις διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, 

συνοδευόμενες από αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε 

ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνει την επωνυμία και τον 

Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το 

πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό προκαταβολής ανά 

δικαιούχο και το συνολικό ποσό προς πληρωμή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση 

και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού προκαταβολής, 

αφαιρουμένου του ημίσεως, ήτοι 50%, του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν 

δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 9 του ν. 4797/2021.  

 

Άρθρο 7 

Διαδικασίες ασφαλισμένων επιχειρήσεων 

1. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση 

συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ποσοστό 

επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο, όπως το ποσοστό καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021.  

2. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας 

αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 

δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η 

ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 4.  

 

Άρθρο 8 

Επιχειρήσεις ΑΜΕΑ ή μελών οικογενειών ΑΜΕΑ 

1. Λαμβάνουν κατά προτεραιότητα την επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών από 

θεομηνίες οι επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή οι επιχειρήσεις ατόμων που έχουν 

ανιόντα α’ βαθμού, τέκνο, αδερφό ή σύζυγο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις 

εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως 

διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Για την εφαρμογή του 
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προηγούμενου εδαφίου, κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση 

ή αυτισμό, για την παροχή της κατά προτεραιότητα χορήγησης της επιχορήγησης, 

απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).  

2. Για την απόδειξη της αναπηρίας με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 

εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από 

νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 

(50%), προσκομίζονται, πέραν των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 5 της 

παρούσας, επιπλέον τα εξής:  

α. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το 

οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Εκτός του 

Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι 

Υγειονομικές Επιτροπές:  

αα. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),  

ββ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),  

γγ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),  

δδ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και  

εε. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.  

3. Στην περίπτωση γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα 

προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που 

πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 

πενήντα τοις εκατό (50%) για την ως άνω ιδιότητα απαιτείται πέραν των 

δικαιολογητικών της παραγράφου 2, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.  

 

Άρθρο 9 

Λοιπά θέματα 

1. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων 

που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, 

το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει 

τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε 

εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές 

ενισχύσεις 

(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/), για 

λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης 

χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013, 

όπως ισχύει.  

2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε συνεργασία με τον Περιφερειακό 

Συντονιστή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 15 του ν. 4797/2021 στις απαραίτητες 

ενέργειες ενημέρωσης τόσο της κατά περίπτωση αρμόδιας Περιφέρειας ή 

Περιφερειακής ενότητας, όσο και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από 

θεομηνίες. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να παρέχεται τόσο κατά το χρόνο που συνέβη η 

θεομηνία ή η φυσική καταστροφή, όσο και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
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διαδικασιών έκδοσης των σχετικών αποφάσεων και κυρίως κατά τη διάρκεια της 

εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.  

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του 

ν. 4797/2021 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής που μνημονεύονται στην παρούσα 

ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της 

Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.  

4. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί ήδη πριν 

τη δημοσίευση του ν. 4797/2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις επιχορήγησης και οι 

οποίες έχουν προσκομίσει δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’  αρ. 

20725/2011 (Β’ 1207) απόφαση, δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων δικαιολογητικών 

για την εκκαθάριση και πληρωμή των δικαιούχων.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα μαζί με το παράρτημα, το οποίο προσαρτάται και συνιστά αναπόσπαστο 

μέρος αυτής, ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, 

το οποίο προσαρτάται και συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής, να δημοσιευθεί στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1399. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 74557/Δ6 της 23/24.6.2021 «Τρόπος διεξαγωγής της 

δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη 

των Προτύπων Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση 

κενών θέσεων στην Α΄ τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-

2022 και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

(δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19» (Β’ 2708) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως η ισχύς αυτής έχει παραταθεί με το άρθρο 94 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48).  

2. Τα άρθρα 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WV10BfAfsLbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ_S3Ir1VQbIW_F_25J6U7_8YWC4REoFLqUEU8sHOiQd


329 

 

κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).  

3. Το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 

τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54).  

4. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

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

5. Τον ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).  

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184)», και ιδίως το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α 

αυτού.  

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων» (Α’ 31). 

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

9. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).  

11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 

85).  

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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2). 

16. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).  

17. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).  

18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.38197/17.06.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 
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προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2660), όπως 

κάθε φορά ισχύει.  

19. Την υπό στοιχεία 58877/Δ6/25.05.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και 

Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 2184).  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 

Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 

κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., 

Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 

παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων 

εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).  

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και Επικρατείας 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες, 

εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών 

μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020).  

22. Την υπ’ αρ. Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ. 26635/23.4.2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-

ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες 

λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».  

23. Τις από 28.5.2021 και 2.6.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

24.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με 

την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/404/73864/Β1/22.06.2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

25.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι 

κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια της δοκιμασίας 

(τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/ τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων 

Γυμνασίων και την εισαγωγή μαθητών/τριών για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ 

τάξη των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 
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Μέτρα κατά της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 κατά την διάρκεια των 

εξετάσεων 

O Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου 

μεριμνούν για τα κάτωθι:  

α) Την τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε 

αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  

β) την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους/τις 

υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, εντός των 

εξεταστικών κέντρων και  

γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) από 

υποψήφιους/ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό. Τα ανωτέρω 

πρόσωπα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα φέροντας μαζί τους τη δήλωση ή 

βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).  

Λαμβάνεται μέριμνα για:  

α) Τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,  

β) την αποφυγή συγχρωτισμού,  

γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή 

με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και  

δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). ΄ 

 

Άρθρο 2 

Διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 

και δήλωση του αποτελέσματος 

1. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις 

οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Ειδικότερα, ο πρώτος έλεγχος θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24.06.2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού ελέγχου, σε 

περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 24.06.2021 μέχρι και την 

Κυριακή, 27.06.2021. Οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, 

υποχρεούνται να υποβληθούν σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σαράντα οκτώ (48) ώρες 

πριν από την προσέλευσή τους στην σχολική μονάδα.  

2. Εξαγωγή αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου:  

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό 

και το λοιπό προσωπικό, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing. 

gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gοv.gr - ΕΨΠ) και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - 

διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 

184), δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Για όλους τους 

υποψηφίους/ες / επιλέγεται η κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» και εάν το 

αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 
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πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα 

ανωτέρω πρόσωπα. Για τους εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, 

επιλέγεται η κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και εάν το 

αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν.  

Τη Δευτέρα, 28.06.2021, ημέρα της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οι υποψήφιοι/ες, 

το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, κατά την προσέλευσή τους στο 

εξεταστικό κέντρο, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή 

χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, στα οποία καταγράφεται 

το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν κατά 

την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο. 

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, 

διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, αφού εκδώσουν την σχετική κάρτα ή δήλωση από 

την πλατφόρμα self-testing.gov.gr, μεταβαίνουν σε δημόσια δομή, από αυτές που 

αναφέρονται ενδεικτικά στην ως άνω πλατφόρμα, για να υποβληθούν δωρεάν σε 

επαναληπτικό διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν τους, σε ιδιωτική δομή 

για τον έλεγχο αυτόν. Εάν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι υποψήφιοι/ες, οι 

εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό, λαμβάνουν σχετική βεβαίωση 

από την παραπάνω δομή και προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο. Εάν το αποτέλεσμα 

του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, τότε ακολουθείται το Πρωτόκολλο του 

Ε.Ο.Δ.Υ. και οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) 

δεξιοτήτων. Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι υποψήφιοι/ες δεν συμμετέχουν στην 

συγκεκριμένη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, δεν προβλέπεται επαναληπτική 

δοκιμασία.  

3. Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί 

θετικός/ή στον κορωνοϊό, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να συμμετάσχει στη δοκιμασία ή 

τεστ δεξιοτήτων για τα Π.Σ. με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος 

(PCR ή rapid-test).  

 

Άρθρο 3 

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Για τους σκοπούς καταχώρισης του αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό 

την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την 

Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 

(Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο 

«ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς 

και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται 

μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 
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του Γ.Κ.Π.Δ.. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται 

αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.  

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας 

περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 

της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και 

αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων 

μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και 

λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων.  

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:  

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός και δ) ημερομηνία γέννησης.  

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και η) ημερομηνία δήλωσης.  

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) 

όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και η) ημερομηνία δήλωσης.  

4. Το σύνολο των δεδομένων, που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, 

διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.  

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική 

καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των υποψηφίων και των εκπαιδευτικών από 

κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδιαγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 96 του ν. 

4790/2021 και το άρθρο 27 του ν. 4792/2021.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

1400. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4810 της 25/25.6.2021 «Οικονομική αποκατάσταση 

παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020» (Α΄ 107)  

 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση σύμβασης αποζημίωσης παραχωρησιούχου 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η σύμβαση με αντικείμενο την αποζημίωση 

παραχωρησιούχου λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020, στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων 

παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue119smrK4S9I-lPh-cP0tnxoPpP4OstHDQHD2YVQ9_c
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δεκατεσσάρων (14) Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, Κρήτης, Ηπειρωτικής 

Ελλάδας και Ιονίου, μαζί με τα προσαρτώμενα σε αυτήν Παραρτήματα Ι και II, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο με αυτήν, που υπογράφηκε 

στην Αθήνα την 31η Μαΐου 2021, μεταξύ αφενός, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), και αφετέρου, της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το κείμενο της οποίας ακολουθεί, μαζί με τα προσαρτώμενα σε αυτήν 

Παραρτήματα I και II, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο με 

αυτήν: 

 

(Ακολουθούν η Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής) 

 

Άρθρο δεύτερο 

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 

Α.Ε.» σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 

1. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στην 

εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» για την αποκατάσταση άμεσα 

συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη, κατά 

το έτος 2020, έως του ποσού των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ, 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.  

Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών Α.Ε.» διενεργείται ως ακολούθως:  

α. άμεση επιχορήγηση έως του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων 

εβδομήντα πέντε χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (51.575.964) ευρώ,  

β. δια συμψηφισμού υποχρεώσεων καταβολής αμοιβής για την χορήγηση 

δικαιωμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου 

(ΣΑΑ), όπως έχει κυρωθεί με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202), συνολικού ύψους έως 

εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα 

έξι (78.424.036) ευρώ καταβλητέων τα έτη 2020, 2021 και 2022, αναλυόμενα ως 

ακολούθως και κατά την ακόλουθη σειρά:  

βα. έως σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τεσσάρες χιλιάδες και 

τριάντα έξι (48.424.036) ευρώ καταβλητέα το έτος 2020,  

ββ. έως δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ καταβλητέα το 2021 και,  

βγ. έως δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ καταβλητέα το 2022.  

Ο συμψηφισμός τόσο ανά έτος, όσο και στο σύνολο, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

ανωτέρω αναγραφόμενα ποσά, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι η καταβλητέα 

αμοιβή είναι μεγαλύτερη για κάποιο εκ των ανωτέρω ετών, τότε η εταιρεία «Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» υποχρεούται στην καταβολή του υπερβάλλοντος ποσού 

για το αντίστοιχο έτος.  
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2. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 1 τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης 

έκδοσης εγκριτικής απόφασης ή εγκριτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

όπου θα προσδιορίζονται σε αυτήν, ή, σε περίπτωση περισσοτέρων αποφάσεων για το 

έτος 2020, σε κάθε μια εξ αυτών, η χρονική περίοδος, επί της οποίας εγκρίνεται η 

ενίσχυση, καθώς και το ποσό αυτής.  

3. Η δαπάνη της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οικονομικού έτους 2021 

και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 

(ΑΛΕ) 2910601058, «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 

μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 

(ΕΦ) 1023-7110000000, «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Για τη χορήγηση της 

οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» 

υποβάλλει προς το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από τα 

Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 

αίτηση, η οποία συνοδεύεται από οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος 

της ζημίας που υπέστη, με βάση οικονομικά στοιχεία δεόντως πιστοποιημένα και 

ηλεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική - συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύρους και με 

επαρκή εμπειρία σε ανάλογους ελέγχους, προκειμένου το συνολικό ποσό της 

οικονομικής ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία που υπέστη η εταιρεία «Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», ως άμεση συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τη χρονική περίοδο της οικονομικής ενίσχυσης που προσδιορίζεται 

στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση προς το Ελληνικό Δημόσιο παραίτησης 

από οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο της 

οικονομικής ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του Ελληνικού Δημοσίου ή 

άλλου οργάνου του δημοσίου τομέα που λειτουργεί ως φορέας δημόσιας εξουσίας που 

σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για 

την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, 

κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, το 

ακριβές ύψος της ενίσχυσης, ο χρόνος χορήγησης, τόσο της άμεσης επιχορήγησης, όσο 

και της διενέργειας συμψηφισμού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την 

καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.  

Εκδόθηκε η υ.α. 6579/2021 «Οικονομική ενίσχυση στην εταιρεία με την 

επωνυμία “Διεθνής Αερολιμένας Α.Ε.” σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 

4810/2021» (Β’ 4905), κατωτ. αριθ. 1615. 

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

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

γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 

μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 

και το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 

πιστωτικά ιδρύματα.  

5. Η οικονομική ενίσχυση της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» 

σύμφωνα με το παρόν, δεν σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89ygodbCVW4EliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbsg0b6PBaP1wNyrCcxSKB1ouaTgYuv4YLhIm5mP9RiL
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επιλέξιμες δαπάνες και δεν συνεπάγεται υπερβάλλουσα ενίσχυσή της λόγω της ευθέως 

συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της.  

6. Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει έως 

την 31η.12.2021 στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και 

Υποδομών και Μεταφορών, πλήρη έκθεση των λειτουργικών εσόδων και εξόδων που 

συνδέονται με τη δραστηριότητα της ως άνω εταιρείας για την περίοδο οικονομικής 

ενίσχυσης, δεόντως πιστοποιημένα από ανεξάρτητη ελεγκτική - συμβουλευτική 

εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις εγκεκριμένες και ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή 

οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που 

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

προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα οικονομική ενίσχυση 

της εταιρείας. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι το ύψος της άμεσα 

συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της εταιρείας για 

την περίοδο οικονομικής ενίσχυσης, υπολείπεται του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης 

που χορηγείται στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», δυνάμει του 

παρόντος και της εγκριτικής απόφασης ή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και άλλων ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από άλλες πηγές κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 5, για το υπερβάλλον ποσό δεν διενεργείται συμψηφισμός για τα 

επόμενα έτη. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται υπερβάλλον ποσό για το οποίο έχει 

διενεργηθεί καταβολή ή συμψηφισμός, σύμφωνα με την παρ. 1, αυτό ανακτάται.  

Το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το Ελληνικό Δημόσιο έντοκα με έναρξη ισχύος 

από την ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία, 

σύμφωνα με το οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόκιο ανάκτησης.  

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών 

καθορίζονται η διαδικασία διακρίβωσης υπερβάλλουσας κατά τα ανωτέρω 

οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», η 

διαδικασία και οι προϋποθέσεις μη διενέργειας συμψηφισμού που δεν έχει λάβει χώρα, 

η διαδικασία και το επιτόκιο ανάκτησης υπερβάλλουσας οικονομικής ενίσχυσης από 

το Ελληνικό Δημόσιο, η διαδικασία βεβαίωσής της, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

επιστροφής της, η αρμόδια για τις παραπάνω ενέργειες υπηρεσία και κάθε άλλη 

αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.  

 

Άρθρο τρίτο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος. 

 

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

 

1401. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aριθμ. 1496/149067 της 7/25.6.2021 «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 

για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β’ 2735) 

Η παρούσα απ. τροποποιήθηκε από 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879ErmzuRqmAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbL2upnxkKNUR9ulAmJq7zAxWCboBJCHOi1RPGX0skXJ


337 

 

-την απ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2610/283904 

της 13/14.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής 

απόφασης “Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 

του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023” (Β΄2735)» 

(Β΄ 4760) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β’ 4930/25.10.2021) και  

-την απ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2841/315537 

της 10.11/3.12.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 

υπουργικής απόφασης “Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με 

το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013για τα οικονομικά έτη 2022 και 

2023” (Β΄2735)» (Β΄ 5648). 

 

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

 

1402. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1139 της 

23/25.6.2021 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% 

του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021» (Β’ 2738) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 

ν. 4753/2020 (Α’ 227) και με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α’ 26) και, όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), με το άρθρο 110 του 

ν. 4799/2021 (Α’ 78) και με το άρθρο 151 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170).  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» 

(Α’ 90), ιδίως το άρθρο 83.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α’  98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vBBPEbiZWHjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ9v5EB71zBJBSfXWbustJaigrHvH0_hzrGq_pmI37zB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qNj3OYLgOHLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYfuwCobFzkhAleDnQ0JqDHQASDkezNv2Ch6I6N546tF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SVBU9XRHTynuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV47RjKkRtn2OX8Lhfs4UCnPbJpaompwUZmIwNpNDi70
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879ErmzuRqmDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZNvuCD_sZmsXnkhyt-V5OiVx1K0jLtpe3mMuU96tTKx
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9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την 

υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/28.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2233).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169/4.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2366).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 36587/10.6.2021κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2476).  

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.38197/18.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2660).  

17. Την από 22-06-2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

18. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή των 

παρ. 8α και παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68).  

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία 

εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν 

ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία:  

α) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 

2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον 

οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 τουλάχιστον έναν από τους ΚΑΔ 

που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και Β’ του Παραρτήματος, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

καταβολής του συνολικού μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ή του 40% του συνολικού 

μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Β’- για τον μήνα Ιούνιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 

της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που οι ΚΑΔ μιας επιχείρησης, όπως 

ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, περιλαμβάνονται και στους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ Α’ και 

Β’ του Παραρτήματος, εφαρμόζεται, το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή, καθεστώς του 

ΠΙΝΑΚΑ Α’ ήτοι αυτό της απαλλαγής από την καταβολή του μισθώματος,  

β) έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) την 4η Ιανουαρίου 

2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον 

οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους ΚΑΔ που 

περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β’ του Παραρτήματος και παράλληλα έχει ενεργό 

κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/ υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο 

της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως 

υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική 

εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική 
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δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS (10) - 

υποκατάστημα].  

2. Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, οι Κωδικοί 

Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο 

Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.  

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 4η Ιανουαρίου 2021, για την 

εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος 

ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη 

δημοσίευση της παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε ημερομηνία 

έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός 

κύριος ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκαταστήματος από την 4η 

Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της παρούσας.  

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

 

(Ακολουθεί Παράρτημα με Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) 

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1403. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840 της 25/25.6.2021 «Προϋποθέσεις 

εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄ 2742) 

(Η παρούσα απ., 

-που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της 

απ. Υπουργών Οικονοκών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη 

– Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και 

Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας Αριθμ 

.Δ1α/Γ.Π.οικ. 39847 της 27/27.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/25.6.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Προϋποθέσεις 

εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β’ 2742)» (Β’ 2745), 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221/2021 

«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 2878), κατωτ. αριθ. 1417, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου 

αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου εβδόμου). 

 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfS96kcgOla_rr3E9Jg4yF-LIy8uNt1ra0RZFlyljksv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtexGMSo3M-qVcaNGi8f4d9qYrYeaaiM3t7aLsjNqSIMJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
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1404. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4811 της 25/26.6.2021 «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 ρυθμίσεις» (Α΄ 108) 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

… 

Άρθρο 51 

Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση 

Λαμίας» 

(Παρατείνεται έως την 30ή.9.2021 η ισχύς του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991 και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται στο σύνολό του εκ νέου). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 61 

Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - 

Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α΄ 

74), ανωτ. αριθ. 97). 

  

… 

Άρθρο 64 

Οικονομικές ρυθμίσεις για τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας 

1. Αναλήψεις πιστώσεων για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών, που 

αφορούν Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας και διενεργήθηκαν από τις 28.2.2021, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Rd1QVOU_cgt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaONNo4elBjfq-zURmqSnEheIk1ZRkU_qYep-l64EfAG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLb1ivlNNQ8JmRGAC6BqKsJtWW1pFcLjY26JvtP7NwiF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLb1ivlNNQ8JmRGAC6BqKsJtWW1pFcLjY26JvtP7NwiF
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ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές.  

2. Συμψηφιστικά εντάλματα δαπανών Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας έτους 2019, 

τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθούν, λόγω των έκτακτων μέτρων που 

ελήφθησαν τον Μάρτιο 2020 προς περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του 

κορονοϊού COVID-19, δύνανται να εκδοθούν χωρίς να μεσολαβήσει η ανατροπή των 

σχετικών αποφάσεων ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης έτους 2019 και η εκ νέου 

ανάληψή τους το οικονομικό έτος 2020. 

 

… 

Άρθρο 68 

Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18 του ν. 

4354/2015  

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται 

ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:  

«9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περ. α΄ και 

β΄ της παρ. 2 και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική 

μελέτη, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της στους συναρμόδιους 

Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της 

εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί 

επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των 

ανωτέρω οδηγιών, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην 

περ. γ΄ της παρ. 2 και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους 

Υπουργούς έως τις 31.8.2021. Η διάρκεια λειτουργίας της συσταθείσας με την υπ’ αρ. 

2/14511/0004/12.3.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 728ΖΗΜ3Ξ), Επιτροπής, 

όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2/56353/0004/22.11.2018 (ΑΔΑ: 63ΓΑΗ ΑΞ0) 

και 35114 ΕΞ 2020/1.4.2020 (ΥΟΔΔ 323) αποφάσεις παρατείνεται ως την ως άνω 

ημερομηνία.».  

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 

τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως 

εξής:  

«15. Στα μέλη και τους γραμματείς της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, η οποία 

συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 396 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), 

καθορίζεται, από την ημερομηνία συγκρότησης, αποζημίωση κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών. Η απόφαση αυτή ισχύει έως τις 31.8.2021.». 

 

… 

Άρθρο 72 

Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων ναυτικών - Τροποποίηση της παρ. 4 

του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4690/2020 
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(Τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστημα της παράτασης η παρ. 4 του άρθρου 

τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. 

αριθ. 229 και διαμορφώνεται στο σύνολό της εκ νέου η παρ. αυτή).  

 

Άρθρο 73 

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας - Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 

16 του ν. 4770/2021 

(Τροποποιούνται ως προς την καταληκτική ημερομηνία των προθεσμιών οι παρ. 7, 8 

και 9 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α’ 15), ανωτ. αριθ. 1093, και οι παρ. αυτές 

διαμορφώνονται στο σύνολό τους εκ νέου). 

 

Άρθρο 74 

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα 

από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 

1. Μέχρι την 31η.10.2021 επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου χωρίς 

πρόσθετο αντάλλαγμα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η επέκταση του 

χώρου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για 

απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής 

παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία 

ζώνη λιμένα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις της παρ. 2, με απόφαση του αρμοδίου φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα και κατόπιν γνώμης της κατά τόπον αρμόδιας λιμενικής αρχής.  

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 1 είναι οι εξής:  

α) Κατά τη λήψη της απόφασης και κατά τη διατύπωση της γνώμης λαμβάνονται 

υπόψη και εξασφαλίζονται ιδίως:  

αα) η εξυπηρέτηση της λιμενικής δραστηριότητας,  

αβ) η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα,  

αγ) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία 

και τυφλών, βάσει και της υπ’ αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621),  

αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των 

Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,  

αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης 

παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων,  

αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α΄ 104).  

γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι (1,5) 

μέτρου.  

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8suaQnuDva5rtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNR9LChhuEqLOh4RM25pvzf3N7a71dlDrKIJz-kWtIiV
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δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου 

χώρου.  

ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών 

σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.  

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία 

εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και της περ. ε΄ 

της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση 

της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή, ελλείψει αυτής, από τεχνικές υπηρεσίες 

των οικείων δήμων ή περιφερειών, καθώς και σχετικής γνώμης των αρμόδιων 

Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς 

αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε για ορισμένες 

ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση 

στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης 

ανάγκης και διέλευσης / στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και 

ατόμων με αναπηρία. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών 

διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου, καθώς και η 

προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με 

μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές 

κατοικίας.  

β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 

52Α του ν. 2696/1999 και της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από 

το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του φορέα, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του φορέα μαζί με 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του 

περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν γνώμης της 

αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.  

γ) Οι αποφάσεις των περ. α΄ και β΄ ισχύουν έως και την 31η.10.2021 και τηρούν τις 

τεχνικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 

ΔμΕΑΑΠ/57298/225 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 

2448).  

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του 

ενδιαφερομένου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής 

χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος, 

κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, 

τηρουμένων των απαιτήσεων των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.  

5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου, ο 

οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα, τιμωρείται 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001.  

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.  

 

Άρθρο 75 
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Επιχορήγηση των Οργανισμών Λιμένων στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-

19 

1. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να επιχορηγεί, μέσω 

των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, που διατέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4722/2020 

(Α΄ 177) και του άρθρου 7 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), Οργανισμούς Λιμένων εποπτείας 

του, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση της ρευστότητάς τους, λόγω του 

περιορισμού των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη 

διαχείριση των συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 και των 

δαπανών, που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό 

COVID-19.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2814.3/94047/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1740. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται 

το ύψος της επιχορήγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2814.3/91928/2021/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1732. 

3. Η εφαρμογή των παρ. 1 και 2 γίνεται σύμφωνα με το ενωσιακό πλαίσιο περί 

κρατικών ενισχύσεων. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 78 

Έναρξη ισχύος 

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

Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

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
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Z__YMNVA5ywfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteHce-_XGXsXhDTIbI-LSAMiiAp5k-_m-BmJ3D0ZHcaY
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1405. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 της 

25/26.6.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2744)  

(H παρούσα απ. καταργήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

41332/2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»  (Β’ 2879), κατωτ. αριθ. 1419, από την έναρξη ισχύος 

αυτής κατά την παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 11). 

 

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

 

1406. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1143 της 

24/28.6.2021 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων 

πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975» (Β’ 2758) 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α’34) με τις οποίες παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις 

κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις,  

β) του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση 

στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφασή 

του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες καταβολής 

χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία.  

γ) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄170).  

δ) του άρθρου 14 του ν. 27/1975 ( Α΄77) και  

ε) του άρθρου 122 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).  

στ) του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) για την αναπροσαρμογή των 

συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς 

και εισφοράς του ν. 29/1975.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUxx_2ExmvcUUGsgR-eA1zB9CXp4aLmat2VK7NeuA3K0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6lp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVWsOn8CDWxBnhNFDx6a2HXG7T5jMqX56zgitTKh19GV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PBriuq63SunuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTpj2JDSndN8x43M4uAv2R1idwLKv8xlbd7FT_zeoog1
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2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41 αυτού.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).  

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).  

5. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).  

7. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την 

υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 

(Β΄4738), όπως ισχύει.  

9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 (Σύσταση Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 

και Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 

και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 

Τομέων Υπουργείων» (Α’123).  

10. Την υπό στοιχεία Α. 1034/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄723).  

11. Την υπό στοιχεία Α. 1067/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

(Β΄1220).  

12. Την υπό στοιχεία Α. 1123/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

(Β΄2279).  

13. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου 

πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου 

επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, καθώς και των υπόχρεων σε 

υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών πλοίων και 

χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’ 77).  

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:  

 

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 

27/1975 (Α’77), για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται μέχρι τις 27 Ιουλίου 2021 
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και η προθεσμία καταβολής της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου αυτού 

παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021. 

 

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

 

1407. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 11042/Α321 της 24/29.6.2021 «Ορισμός 

νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση αποζημίωσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 2 παρ. 2β ν. 4626/2019 (Α’ 141), αποκατάστασης χώρου και νόμιμης 

περίφραξης ακινήτων, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, που επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Β’ 2768) 

 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις 

πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 

2018» (Α’ 138) που κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α’ 196), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).  

2. Του άρθρου 2γ του ν. 4626/2019 Κύρωση της από 24.07.2019 Π.Ν.Π. «Λήψη 

μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 

23ης Ιουλίου 2018» (Α’ 127), σύσταση και καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας 

«Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις (Α’  141/2019).  

3. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 131).  

4. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.  

5. Των άρθρων 20, 24, 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

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

διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύουν.  

6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)».  

7. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oThD19CXOPzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZzZm6EbKZd4vYzsT6Mcr047Y8jgA6okpPjiayw_keKu
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9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία 

Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

12. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού 

Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 

πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).  

13. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθν. 

Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 

«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).  

14. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

15. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Β’ 3019).  

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 

της 24ης/12/2013, σελ. 1).  

17. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 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 («de minimis») 

στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 9).  

18. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).  

19.Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, του άρθρου 1 του 

παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του 

Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».  

Β. Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 03.08.2018 απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και 

Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για 

την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 

2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

(Β’ 3255), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β’  5984), και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 

Κ.Ε./3247/Α325/13.05.2019 (Β’ 1692) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με 
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την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./12088/ Α325/29.05.2020 απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 

(Β’ 2178).  

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ΟΙΚ 2619/Α325/ 27.03.2020 κοινή υπουργική 

απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αποζημίωσης 

αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 

2 ν. 4626/2019 (Α’ 141), για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης 

και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 1133).  

3. Την υπ’ αρ. 56277/3.3.2021 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.  

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 

δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ΟΙΚ 2619/ 

Α325/27.03.2020 (Β’ 1133) κοινής υπουργικής απόφασης.  

και επειδή  

- η προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγησης αποζημίωσης αποκατάστασης χώρου 

και νόμιμης περίφραξης ακινήτου, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 

4626/2019 (Α’ 141), που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 

σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, έληξε στις 02.08.2020,  

- προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον 

των πληγεισών περιοχών και ειδικότερα στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιοκτησιών, οι 

οποίες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί,  

- προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης λόγω των 

περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού, 

αποφασίζουμε:  

 

Ορίζεται νέα προθεσμία, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας 

απόφασης σε Φ.Ε.Κ. έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για την υποβολή, από τους 

ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες, αίτησης για τη χορήγησης αποζημίωσης 

αποκατάστασης χώρου και νόμιμης περίφραξης ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 2 

παρ. 2β ν. 4626/2019 (Α’ 141), που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 

Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 2619/Α325/27.3.2020 (Β’ 1133) κοινή υπουργική 

απόφαση. 

 

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

 

1408. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1147 της 

25/29.6.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2783) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XZoNjnH3CZi4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbICha9gnzUqMQmPMEZXXuntK_VJza4MUReuQVxCdplS
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων 

για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, 

την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α’ 6).  

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

(Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

13. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 

Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 

41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-
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2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

14. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) με την οποία λαμβάνονται 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’ 5223).  

15. Την υπό στοιχεία Α. 1280/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5639).  

16. Την υπό στοιχεία Α. 1015/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 246).  

17. Την υπό στοιχεία Α. 1029/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 617).  

18. Την υπό στοιχεία Α. 1071/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του’’ (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικατάσταση της υπό στοιχεία Α. 1056/18-3-2021 

(Β’  1071) απόφαση» (Β’  1201, διόρθωση σφάλματος Β’ 1513).  

19. Την υπό στοιχεία Α. 1096/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 1728).  

20. Την υπό στοιχεία Α. 1110/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2092).  

21. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
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Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

(Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

22. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.).  

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 

Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-

3-2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο 

πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-3-2020.  

Η εν λόγω δόση Ιουνίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’ 5223), Α. 

1280/2020 (Β’ 5639), Α. 1015/2021 (Β’ 246), Α. 1029/2021 (Β’ 617), Α. 1071/2021 

(Β’ 1201-η οποία διορθώθηκε με το Β’ 1513), Α.1096/2021 (Β’ 1728) και Α.1110/2021 

(Β’ 2092) αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών. 

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ.  1 του άρθρου 14 ν.  4270/2014, β) τα εκτός 

αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα 

Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά 

την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, 

διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται 

τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής 

δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), 

ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που 

υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

----------.---------- 
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1409. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1148 της 

25/29.6.2021 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2783) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων 

για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών 

διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, 

την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.  

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α’ 6).  

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.  

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του 

ν. 4093/2012,περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), 

όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XZoNjnH3CZi4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbICha9gnzUqMQmPMEZXXuntK_VJza4MUReuQVxCdplS
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13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 

του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση 

θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 

καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

14. Την υπό στοιχεία Α. 1256/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5206).  

15. Την υπό στοιχεία Α. 1279/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 5638).  

16. Την υπό στοιχεία Α. 1014/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 286).  

17. Την υπό στοιχεία Α. 1028/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 726).  

18. Την υπό στοιχεία Α. 1055/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 1070).  

19. Την υπό στοιχεία Α. 1095/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 1714).  

20. Την υπό στοιχεία Α. 1109/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2092).  

21. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

(Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

22. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.).  

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιουνίου 2021 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 

Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο 

οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 

δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η 

σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της 

λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του 

μέτρου της περ. α’ της υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν.  4683/2020 (Α’ 83). Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα 

πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14/03/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

Η εν λόγω δόση Ιουνίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

290 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 (Β’ 5206), Α. 

1279/2020 (Β’ 5638), Α. 1014/2021 (Β’ 286), Α. 1028/2021 (Β’ 726), Α.1055 

(Β’ 1070), Α. 1095/2021 (Β’ 1714) και Α. 1109/2021 (Β’ 2092) αποφάσεων του 

Υφυπουργού Οικονομικών.  

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 

ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) 

στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε 

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 

αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 

Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 

κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου 
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προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του 

Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την 

εφαρμογή του και ε) στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως 

παραπάνω νόμου.  

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή 

λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

1410. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 32673 της 28/29.6.2021 «Παράταση ισχύος μέτρων 

διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή 

εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) 

σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 

έως και 31.7.2021» (Β’ 2784) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 27 του ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις 

γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις.» (Α’ 81),  

β) του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως 

Δικαστικών Κτιρίων» (Α’ 209),  

γ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

(Α’ 134),  

δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, 

χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας» (Α’ 

53),  

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

Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις 

σφαλμάτων),  

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

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8XZoNjnH3CZh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTAbmQHcouBGccpGYqai-n5oXPXSCxMdj6ywAUZdS1gf
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3. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 

4805).  

4. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την παραλαβή πιστοποιητικών από τις 

Υπηρεσίες των Δικαστικών Αρχών, χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών, αλλά και 

την ανάγκη για ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης 

σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαστικών αποφάσεων από 

τα δικαστήρια στο δικηγόρο και της εκτύπωσής τους με ισχύ επισήμου αντιγράφου για 

τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του 

δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστικού Καταστήματος.  

5. Την υπ’ αρ. 32672/25-06-2021 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 

ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία από την εφαρμογή της παρούσας 

μπορεί να προκληθεί απώλεια εσόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύψους περίπου πεντακοσίων 

εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (567.000,00 €) για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως 

και 31.7.2021, αποφασίζουμε:  

 

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 31.7.2021 ισχύουν τα ακόλουθα:  

i. Στα πιστοποιητικά, στις βεβαιώσεις και στα άλλα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου 

5 του π.δ. 25/2012 (Α’ 53), καθώς και στις αιτήσεις αυτών, αναστέλλεται η υποχρέωση 

καταβολής:  

α) της εισφοράς ύψους τριών (3) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του 

άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).  

β) της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 

10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209).  

ii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. 

ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αναστέλλεται και για τα 

ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη 

μορφή από τη Γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από αυτήν 

με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως ηλεκτρονικά 

έγγραφα που φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμοδίου 

δικαστικού υπαλλήλου ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Δικαστηρίου. 

 

----------.---------- 
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1411. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 της 30/30.6.2021 «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» (A’ 

110) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.3.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.2.2020 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ I [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΟΥ N. 

4564/2018] ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 13.5.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. 

ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους σύμβασης 

δωρεάς - Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] της από 6.9.2018 κύριας 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 

Άρθρο δεύτερο 

Κύρωση 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 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο τρίτο 

Εξέταση αιτημάτων υποβολής σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λόγω των 

εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 

Άρθρο τέταρτο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
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Ίδρυση φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας από κοινωφελή ιδρύματα - 

Αντικατάσταση του άρθρου 16 του ν. 3209/2003 

Άρθρο πέμπτο 

Ηλεκτρονικό Αρχείο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΒΙ - Αντικατάσταση του άρθρου 

13Α του ν. 3370/2005 

Άρθρο έκτο 

Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών - Προϋποθέσεις απόκτησης 

νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης - Τροποποίηση των παρ. 16, 19 και 20 

του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 58 του ν. 4690/2020 

και παράταση ισχύος της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 

Άρθρο έβδομο 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού 

Άρθρο όγδοο 

Σύσταση και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης - Αντικατάσταση του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 

Άρθρο ένατο 

Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης -Τροποποίηση του άρθρου 

248 του ν. 4512/2018 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο δέκατο 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο ενδέκατο 

Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης και των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών 

Άρθρο δωδέκατο 

Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του 

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

και σίτισης 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. των Υ.Πε. και των 

Κέντρων Υγείας 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 



361 

 

Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας - Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 

45 του ν. 4790/2021 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Παράταση της θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ. - Αντικατάσταση του 

άρθρου 90 του ν. 4745/2020 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 

ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 

Άρθρο εικοστό 

Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου 

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από 

τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 

βρίσκονται σε περιορισμό 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων 

ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-

19 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

Άρθρο εικοστό έκτο 

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

Άρθρο εικοστό έβδομο 

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

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού 

Άρθρο εικοστό ένατο 
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Παράταση συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών 

ιατρών 

Άρθρο τριακοστό 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο  

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

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ. 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 

υγείας 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για 

ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Αναγκαστική διάθεση χώρων 

Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και 

φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού 

Άρθρο τριακοστό ένατο 

Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών 

Άρθρο τεσσαρακοστό 

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο 

Ανάθεση υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για 

την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο 
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Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Διάθεση 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 τεσσαρακοστό πέμπτο 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 

Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής 

δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο 

Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο πεντηκοστό 

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο 

Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων 

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο 

Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των 

νοσοκομείων 

Άρθρο πεντηκοστό τρίτο 

Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν 

αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση 

του κορωνοϊού COVID-19 

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο 

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Υγείας και στο ΙΦΕΤ 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο 

Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο 

Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο 

Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. 
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Άρθρο πεντηκοστό όγδοο 

Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό 

COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 

Άρθρο πεντηκοστό ένατο 

Δημιουργία τμημάτων πυρηνικής ιατρικής, απεικονίσεων και ακτινοθεραπείας σε 

νοσοκομεία - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 

Άρθρο εξηκοστό 

Διενέργεια 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 εξηκοστό πρώτο 

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 εξηκοστό δεύτερο 

Δωρεές 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 - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο 

Κατ’ οίκον εμβολιασμός 

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο 

Ενίσχυση του Προγράμματος Γαλάζια Ελευθερία - Μετακινήσεις σε Εμβολιαστικά 

Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας 

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο 

Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid 

test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος 

ενόψει της τουριστικής περιόδου 

Άρθρο εξηκοστό έκτο 

Προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2022 για τις 

ανάγκες της Χώρας 

Άρθρο εξηκοστό έβδομο 

Καθορισμός αριθμού δόσεων πλήρως εμβολιασμένων 

Άρθρο εξηκοστό όγδοο 

Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από 

κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Άρθρο εξηκοστό ένατο 

Οργανωτικά Θέματα Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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Άρθρο εβδομηκοστό 

Διατάξεις ελέγχου συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση της παρ. 4 του 

άρθρου 93 του ν. 4472/2017 

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο 

Διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων 

τρίτων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 7 

του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 

Άρθρο εβδομηκοστό δεύτερο 

Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής clawback των παρόχων 

υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 

Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο 

Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 

Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019 

Άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο 

Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 

Αντικατάσταση του άρθρου δωδέκατου του ν. 4737/2000 

Άρθρο εβδομηκοστό πέμπτο 

Μεταφορές βαρέων ασθενών  - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 31 του 

ν. 2072/1992 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο εβδομηκοστό έκτο 

Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. - Αντικατάσταση της 

παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 

Άρθρο εβδομηκοστό έβδομο 

Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. - 

Τροποποίηση του άρθρου 148 του ν. 4600/2019 

Άρθρο εβδομηκοστό όγδοο 

Ηλεκτρονική τήρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό 

Άρθρο εβδομηκοστό ένατο 

Ασυμβίβαστο μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικών Συλλόγων και 

Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

Άρθρο ογδοηκοστό 

Ειδικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης ιδιωτικών φαρμακείων 

Άρθρο ογδοηκοστό πρώτο 
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Δαπάνες του «Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Υ.Πε.) ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο 

Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων 

Άρθρο ογδοηκοστό τρίτο 

Όργανα διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών και Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 

Άρθρο ογδοηκοστό τέταρτο 

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4790/2021 

Άρθρο ογδοηκοστό πέμπτο 

Ένταξη ειδικευμένων ιατρών ΠΕ σε θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο ογδοηκοστό έκτο 

Ειδικευμένοι Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 

54 του ν. 4690/2020 

Άρθρο ογδοηκοστό έβδομο 

Διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας σε δομές υγείας 

Άρθρο ογδοηκοστό όγδοο 

Υποχρέωση ενημέρωσης των επαγγελματικών οργανώσεων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 4α της παρ. 8 του 

π.δ. 38/2010 

Άρθρο ογδοηκοστό ένατο 

Αποσπάσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού - Αντικατάσταση της 

παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 

Άρθρο ενενηκοστό 

Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από 

αγορές φαρμάκων 

Άρθρο ενενηκοστό πρώτο 

Σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, του Ελληνικού Δημοσίου 

και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Άρθρο ενενηκοστό δεύτερο 

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των Κεντρικών και 

Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο ενενηκοστό τρίτο 

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Άρθρο ενενηκοστό τέταρτο 

Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία 

Άρθρο ενενηκοστό πέμπτο 

Mονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού A.E.I. 

Άρθρο ενενηκοστό έκτο 

Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 118 του 

ν. 4692/2020 

Άρθρο ενενηκοστό έβδομο 

Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

«Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» - Τροποποίηση του άρθρου 5 

του ν. 3512/2006 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Άρθρο ενενηκοστό όγδοο 

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του σωματείου «Σύλλογος 

οι Φίλοι της Μουσικής» - Λύση του ΜΕΟΕ 

Άρθρο ενενηκοστό ένατο 

Μεταφορά εργαζομένων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος 

(ΜΕΟΕ) σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Άρθρο εκατοστό 

Ευθύνη εκκαθαριστή και διοικούντων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού 

Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ) 

Άρθρο εκατοστό πρώτο 

Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 
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Άρθρο εκατοστό δεύτερο  

Ρυθμίσεις για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 2557/1997 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Άρθρο εκατοστό τρίτο 

Υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του 

ν. 4745/2020 - Μη υπολογισμός προθεσμιών των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του 

ν. 3869/2010 κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου 

Άρθρο εκατοστό τέταρτο 

Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης 

Άρθρο εκατοστό πέμπτο 

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 

Άρθρο εκατοστό έκτο 

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 

Άρθρο εκατοστό έβδομο 

Ειδική δικονομική ρύθμιση για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο εκατοστό όγδοο 

Ρυθμίσεις για την εταιρεία ΔΕΠΑ Υποδομών - Τροποποίηση των άρθρων 2, 80Γ, 88 

του ν. 4001/2011 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο εκατοστό ένατο 

Ρύθμιση καταβολής δαπανών της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για τόκους 

δανείων και προμήθειες εγγύησης για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων 

Άρθρο εκατοστό δέκατο 

Έκδοση οικοδομικών αδειών για την κατασκευή κτιριακών έργων και 

εγκαταστάσεων σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος (ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.) 
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Άρθρο εκατοστό ενδέκατο 

Ρυθμίσεις θεμάτων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής 

δημοσίων έργων εθνικής σημασίας που εκτελούνται από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» - 

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 

Άρθρο εκατοστό δωδέκατο 

Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή σιδηροδρομικών έργων της εταιρείας «ΕΡΓΑ 

ΟΣΕ Α.Ε.» - Τροποποίηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 

Άρθρο εκατοστό δέκατο τρίτο 

Σιδηροδρομικά έργα - Επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δημόσιες 

χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979 - Τροποποίηση 

του άρθρου 45 του ν. 998/1979 

Άρθρο εκατοστό δέκατο τέταρτο 

Ανανέωση της σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής 

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. 

Α.Ε. 

Άρθρο εκατοστό δέκατο πέμπτο 

Εκτέλεση επειγουσών εργασιών μικρής κλίμακας και αποκατάστασης επισκευής 

βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Άρθρο εκατοστό δέκατο έκτο 

Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο εκατοστό δέκατο έβδομο 

Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών - 

Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 

Άρθρο εκατοστό δέκατο όγδοο 

Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Άρθρο εκατοστό δέκατο ένατο 

Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής 

Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

Άρθρο εκατοστό εικοστό 
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Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Άρθρο εκατοστό εικοστό πρώτο 

Λήψη μέτρων μετά την επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο εκατοστό εικοστό δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 

 

... 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο τρίτο 

Εξέταση αιτημάτων υποβολής σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λόγω των 

εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 

1. Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής 

Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το κατά το άρθρο 4 του ν. 3305/2005 

(Α’ 17) ηλικιακό όριο της επιτρεπτής διενέργειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε 

περίπτωση που το υποβοηθούμενο πρόσωπο είναι γυναίκα, δύναται να προσαυξάνεται 

κατά δύο (2) έτη, δηλαδή μέχρι το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) έτος της ηλικίας 

συμπληρωμένο.  

2. Εκκρεμή αιτήματα φυσικών προσώπων που έχουν ήδη συμπληρώσει το όριο 

φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του άρθρου 4 του ν. 3305/2005 εξετάζονται κατά 

προτεραιότητα από το Εποπτικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Εθνικής 

Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.  

3. Στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργού Υγείας της παρ. 1, μετά από 

αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής δύναται να ρυθμίζεται και κάθε συναφές ζήτημα ή εκκρεμές ενώπιον 

της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αίτημα, του οποίου η 

εξέταση δεν έλαβε χώρα λόγω περιορισμών που οφείλονται στην πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

... 
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Άρθρο έκτο 

Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών - Προϋποθέσεις απόκτησης 

νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης - Τροποποίηση των παρ. 16, 19 και 20 

του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 58 του ν. 4690/2020 

και παράταση ισχύος της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 

1. (Αντικαθίσταται η παρ. 16 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 

339). 

2. (Αντικαθίσταται η παρ. 19 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 

339). 

3. (Αντικαθίσταται η παρ. 20 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 

339). 

4. (Προστίθεται παρ. 21 στο άρθρο 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 339).  

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την 17 του άρθρου 58 του 4690/2020 (Α΄ 104), 

ανωτ. αριθ. 339).  

 

Άρθρο έβδομο 

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου  

Υγείας λόγω κορωνοϊού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης 

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

 

.... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο δέκατο 

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 20.3.2020 

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

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), ανωτ. αριθ. 1 και κάτω από την παρ. 3 του άρθρου 

δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838) 

 

Άρθρο ενδέκατο 

Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης και των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών 

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

Δημόσιας Υγείας, δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) με καθεστώς 

έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
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Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Κέντρων Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών (Κ.Φ.Π.Μ.) 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.  

 

Άρθρο δωδέκατο 

Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. 

για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης 

Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχει συνάψει ο 

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των 

κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις 

ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνονται έως και την 30ή.9.2021. Η παράταση των 

συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο 

ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των 

άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).  

Με το άρθρο 18 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς του άρθρου δωδέκατου του ν.  4812/2021 (Α’ 110), ως προς τις συμβάσεις 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός 

Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των 

κτιρίων της ευθύνης του και των περιβάλλοντων αυτών χώρων, καθώς και για τις 

ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνεται από τη λήξη του έως τις 31.3.2022.» 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο 

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

227), ανωτ. αριθ. 909) 

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

227), ανωτ. αριθ. 909)  

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης 

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

5. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τετάρτου της από 25.2.2020 

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

6. (πρώτο εδ. - Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 86 του 

ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872). 

(δεύτερο εδ. – Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

13068/2021 «Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών 

αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID» (Β’ 802), ανωτ. αριθ. 1150). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucINuNsNVaLs-GoE5LAnSnAeP6ikObyM5WnIaQhcGz2F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85PGCd7VFTjB5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYj3773WTPcZ-kwv9hdJJdHOjV5LPqHs6Kx2gsILQyGf


373 

 

(τρίτο εδ. – Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο της υ.α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257 της 

16/22.3.2021 «Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής 

θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο 

από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 

4745/2020 (Α΄ 214)» (Β΄ 1118), ανωτ. αριθ. 1197). 

7. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α΄ 

83), ανωτ. αριθ. 155) 

8. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 13 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ανωτ. 

αριθ. 218) 

9. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φυσιοθεραπευτών παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως και την 

30ή.9.2021.  

10. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 

248), ανωτ. αριθ. 970) 

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

αριθ. 1214)  

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο 

Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Υ.Πε. και των 

Κέντρων Υγείας 

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη 

νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

και των Υ.Πε., παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.  

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

ανωτ. αριθ. 838) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α΄ 

149), ανωτ. αριθ. 580) 

4. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από  την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4790/2021  (Α΄ 

48), ανωτ. αριθ. 1214)  

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

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

6. Η ισχύς του άρθρου 49 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), ως προς την ενταλματοποίηση 

και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη 

δημοσίευση του παρόντος.  

7. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη 

νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των 

Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 

και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη 

της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.  

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cQSZ2LcahYPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf1qYv_2leNoXJ45z4HEu-HGuT5OpXnWW0d-6rgbMiLF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf85n_58zEc4P1zdycjtDfpG2MZTHuxh0xoFK2pRgyKE
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
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JfWk9tSupxZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRUo-W1WISxXwkBAWzfp726WPrUUKKH_LFqnXoV2Rw2E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
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Εμβολιαστικά Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας - Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 

45 του ν. 4790/2021 

(Προστίθενται λέξεις στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), ανωτ. αριθ. 

1214 και η παρ. αυτή διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της) 

 

Άρθρο δέκατο έκτο 

Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

Παρατείνονται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης τους 

κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης 1) η υπ’ αρ. 01/14 σύμβαση-

συμφωνία πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) που έχει συναφθεί σε 

συνέχεια της υπ’ αρ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α για την προμήθεια 

αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος, 

και 2) οι υπ’ αρ. 02/18-1 και 02/18-2 συμβάσεις του Ε.ΚΕ.Α. που έχουν συναφθεί στο 

πλαίσιο της υπ’ αρ. 02/18 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α., για την προμήθεια αντιδραστηρίων 

για τον ορολογικό έλεγχο του προς μετάγγιση αίματος.  

 

Άρθρο δέκατο έβδομο 

Παράταση της θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών 

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη 

λήξη της η θητεία των οργάνων διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) της 

χώρας που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

 

Άρθρο δέκατο όγδοο 

Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών Ε.Σ.Υ. - Αντικατάσταση του 

άρθρου 90 του ν. 4745/2020 

(Αντικαθίσταται το άρθρο 90 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872) 

 

Άρθρο δέκατο ένατο 

Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση 

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 εικοστό 

Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου 

νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 

βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» 

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

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK


375 

 

Άρθρο εικοστό πρώτο 

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από 

τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

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

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

 

Άρθρο εικοστό δεύτερο 

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που 

βρίσκονται σε περιορισμό 

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

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

 

Άρθρο εικοστό τρίτο 

Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων 

ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-

19 

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

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

167) 

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο 

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού 

και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού όγδοου του 

ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838) 

 

Άρθρο εικοστό πέμπτο 

Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του 

ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838) 

 

Άρθρο εικοστό έκτο 

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 εικοστό έβδομο 

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

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=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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 

991) 

 

Άρθρο εικοστό όγδοο 

Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού 

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

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

 

Άρθρο εικοστό ένατο 

Παράταση 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 την 30ή.9.2021, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης 

τους, με τους ίδιους όρους.  

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

από 1.7.2021 έως 30.9.2021 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.  

 

Άρθρο τριακοστό 

Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τεσσαρακοστό έκτο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65 και κάτω από την παρ. 2 του 

άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

75), ανωτ. αριθ. 108) 

 

Άρθρο τριακοστό πρώτο 

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών 

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

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

 

Άρθρο τριακοστό δεύτερο 

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

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο πέμπτο του ν. 4693/2020 (Α΄ 116), ανωτ. 

αριθ. 426) 

 

Άρθρο τριακοστό τρίτο 

Μετακίνηση προσωπικού ΤΟ.Μ.Υ. 

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=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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 16 του ν. 4764/2020(Α’ 256), ανωτ. αριθ. 

991) 

 

Άρθρο τριακοστό τέταρτο 

Αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και 

βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας 

υγείας 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δεύτερο της από 25.2.2020 Πράξης 

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

 

Άρθρο τριακοστό πέμπτο 

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για 

ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών 

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

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

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 17 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. 

αριθ. 339) 

 

Άρθρο τριακοστό έκτο 

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

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

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

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο 

Αναγκαστική διάθεση χώρων 

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

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

 

Άρθρο τριακοστό όγδοο 

Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και 

φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού 

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

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

 

Άρθρο τριακοστό ένατο 

Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
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
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού πρώτου της από 

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

 

Άρθρο τεσσαρακοστό 

Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών 

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

(Α΄ 116), ανωτ. αριθ. 426) 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο τρίτο της από 25.2.2020 Πράξης 

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

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τριακοστού τετάρτου 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 ενδέκατου 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 τεσσαρακοστό δεύτερο 

Ανάθεση 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 τεσσαρακοστό τρίτο 

Συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο 

Διάθεση 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 τεσσαρακοστό πέμπτο 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FRqs4cKiLsftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKJTgLB43e_QwpuaaFGEUbZ6jUIdbwGIRHzyHYQa0vx3
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f10yUCuSGGV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufHM8DlVOH3g55G-wlKUVexnthkt9TuTitSJBXjq8_iH
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Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 

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

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

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

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

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

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο 

Προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων δειγματισμού 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο δέκατο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης 

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

 

Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο 

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής 

δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy 

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

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

 

Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο 

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

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

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

 

Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο 

Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 

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

ανωτ. αριθ. 155) 

 

Άρθρο πεντηκοστό 

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 

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

ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838) 

 

Άρθρο πεντηκοστό πρώτο 

Μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων 

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=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=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
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(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020  (Α’ 

256), ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο 

Παράταση θητείας αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των 

νοσοκομείων 

Η θητεία των αιρετών μελών των επιστημονικών συμβουλίων των νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ. του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω 

βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν 

διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως την 30ή.9.2021. 

 

«Άρθρο πεντηκοστό τρίτο 

Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν 

αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση 

του κορωνοϊού COVID-19 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού 

COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2022, για τον καθορισμό της 

αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν 

αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και 

επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από 

την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τέταρτου 

της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκκαθαρισμένων 

υποβολών για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τους 

προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της 

αναγκαστικής διάθεσης της εκάστοτε δεσμευόμενης καθολικά ή εν μέρει επιχείρησης 

στο Δημόσιο. Η αποζημίωση του πρώτου εδαφίου είναι ακατάσχετη στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και 

το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα 

ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και αφορολόγητη.».  

Στο άρθρο πεντηκοστό τρίτο,  

-που είχε τροποποιηθεί ως προς το απώτατο χρονικό όριο ισχύος το πρώτο εδ. 

και το δεύτερο εδ. ώστε να συμπληρωθεί η έννοια της ακατάσχετης αποζημίωσης 

και είχε διαμορφωθεί στο σύνολό του από το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο του ν. 

4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. αριθ. 1589Α,  

-τροποποιήθηκε το πρώτο εδ. ως προς τον χρόνο ισχύος και το άρθρο αυτό 

διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 29 του ν. 4876/2021 

(Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734. 

 

Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο 

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
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Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Υγείας και στο ΙΦΕΤ 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του 

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

 

Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο 

Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορωνοϊό COVID-19 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 46 του ν. 4790/2021(Α΄ 48), 

ανωτ. αριθ. 1214) 

 

Άρθρο πεντηκοστό έκτο 

Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Πράξης 

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

 

Άρθρο πεντηκοστό έβδομο 

Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. 

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

991) 

 

Άρθρο πεντηκοστό όγδοο 

Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό 

COVID-19 - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 

1. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 

48), ανωτ. αριθ. 1214)  

2. (Τροποποιείται το πρώτο εδ. της παρ.  4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), 

ανωτ. αριθ. 1214, προστίθεται στη συνέχεια δεύτερο εδ. και η παρ. αυτή διαμορφώνεται 

στο σύνολό της εκ νέου)  

 

Άρθρο πεντηκοστό ένατο 

Δημιουργία τμημάτων πυρηνικής ιατρικής, απεικονίσεων και ακτινοθεραπείας σε 

νοσοκομεία - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 

Στην παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται πρόβλεψη για τη 

δημιουργία τμημάτων πυρηνικής ιατρικής και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:  

«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και 

Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.), τη δημιουργία τμημάτων πυρηνικής 

ιατρικής, απεικονίσεων και ακτινοθεραπείας, τη δημιουργία θαλάμων ελεγχόμενων 

συνθηκών νοσηλείας και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε 

υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που 

προκύπτουν από τη δημιουργία των Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και αφορούν στη 

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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μετεγκατάσταση υφιστάμενων κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες 

άλλους χώρους των νοσοκομείων, εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών 

δόμησης μικρής κλίμακας της περ. β) του άρθρου 28, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού 

του έργου. Η έγκριση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα αδειών 

των κάτωθι δικαιολογητικών:  

α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.  

β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή του Νοσοκομείου, 

όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.  

γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η θέση του ακινήτου, 

περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:  

i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς,  

ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και  

iii) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της υπό 

στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1843).  

δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου 

συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.  

ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος.  

στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων που τροποποιούνται σε 

κλίμακα 1:100 ή 1:50.  

ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης, 

αποκλειστικά στην περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό φορέα.  

Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι 

(6) μηνών από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά 

περίπτωση τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά ή τμηματικά.».  

 

Άρθρο εξηκοστό 

Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 

(Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63), ανωτ. αριθ. 1256, 

ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η άνω 

τροποποιούμενη παρ.) 

 

Άρθρο εξηκοστό πρώτο 

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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0_wbrYaQwnZBqfD_
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(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 εξηκοστό δεύτερο 

Δωρεές 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 - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 

(Παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του 

ν. 4745/2020 (Α’ 214), ανωτ. αριθ. 872, και διαμορφώνεται στο σύνολό της εκ νέου η 

παρ. αυτή) 

 

Άρθρο εξηκοστό τρίτο 

Κατ’ οίκον εμβολιασμός 

(Προστίθεται νέο άρθρο 52Α στο ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο 

Ενίσχυση του Προγράμματος Γαλάζια Ελευθερία - Μετακινήσεις σε Εμβολιαστικά 

Κέντρα Υψηλής Δυναμικότητας 

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού κατά της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και του επιχειρησιακού σχεδίου «Γαλάζια 

Ελευθερία», κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και κάθε γενικής ή ειδικής 

εθνικής διάταξης δημοσίου λογιστικού, και του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), οι Υγειονομικές 

Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 ή τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και με αντικείμενο την 

εξασφάλιση εισιτηρίων, αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών, και διαμονής με παροχή 

πλήρους διατροφής του μετακινούμενου προσωπικού για τον σκοπό αυτόν. Οι 

αποφάσεις του πρώτου εδαφίου κυρώνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο 

Υγειονομικών Περιφερειών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή 

της.  

2. (Προστίθενται τρία νέα εδ. στην παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), 

ανωτ. αριθ. 1214) 

 

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο 

Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid 

test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος 

ενόψει της τουριστικής περιόδου 

Με την παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734, 

ορίστηκε ότι: «Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), 

ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός 

Ελλάδος, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
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1. Για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια 

κατά του κορωνοϊού και ενόψει των μετακινήσεων των υπηκόων κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας για το 

χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών 

ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) προστίθενται οι ιδιώτες ιατροί 

όλων των ειδικοτήτων, οι νοσηλευτές, οι επισκέπτες υγείας, οι ΟΤΑ α’ βαθμού δια του 

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που διαθέτουν ή δύνανται να προσλαμβάνουν, και οι 

ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τον όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος 

και της κατάλληλης ενημέρωσης του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο 

αποτέλεσμα. Τα χρησιμοποιούμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ταχέων ελέγχων 

αντιγόνων έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία ελάχιστα αναγκαία 

χαρακτηριστικά.  

2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, οι δοκιμασίες ανίχνευσης του 

κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου real time (PCR) σε υπηκόους 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόους τρίτων χωρών δύνανται να 

διενεργούνται σε όλη την Επικράτεια από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 

ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή ιδιωτικές κλινικές, κατά παρέκκλιση κάθε 

αντίθετης διάταξης, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα ή άλλη φυσική 

εγκατάσταση στον τόπο δειγματοληψίας. Στην περίπτωση αυτή η λήψη του δείγματος 

δύναται να διενεργείται από κινητά κλιμάκια ή από συνεργαζόμενους επαγγελματίες 

υγείας της παρ. 1. Η μεταφορά του ληφθέντος δείγματος, όπου απαιτείται, και η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων βαρύνουν τον φορέα που διενεργεί τον έλεγχο. Οι 

διενεργούντες τον έλεγχο οφείλουν να παρέχουν κατάλληλη ενημέρωση στο 

εξεταζόμενο φυσικό πρόσωπο ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.  

3. Οι άνω φορείς διενέργειας δοκιμασιών ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-CoV-2 (rapid 

test, PCR) αποκτούν πρόσβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως χρήστες 

διαπιστευμένοι και υποχρεούνται αμελλητί να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο 

Ασθενών COVID -19 τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που 

ελέγχθηκαν και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό). Σε περίπτωση μη 

καταχώρησης, καθυστερημένης ή λανθασμένης καταχώρησης επιβάλλονται οι 

κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204). 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Τουρισμού και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού δύνανται να 

ρυθμίζονται κάθε διαδικασία διενέργειας των διαγνωστικών ελέγχων και καταχώρησης 

των δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.  

«5. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 

διάταξης καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-

CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης 

παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και 

ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€), 

β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της 

ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης το ποσό των δέκα 

ευρώ (10€) (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν της αξίας δειγματοληψίας και της 

ανάλυσης δείγματος).» 
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Η περ. β) της παρ. 5 τροποποιήθηκε ως προς το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης και 

η παρ. 5 διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από το άρθρο 39 του ν. 

4829/2021 (Α’ 166), κατωτ. αριθ. 1541. 

6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρ. 5 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 

ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).  

 

Άρθρο εξηκοστό έκτο 

Προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2022 για τις 

ανάγκες της Χώρας 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 53 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 

ανωτ. αριθ. 991) 

 

Άρθρο εξηκοστό έβδομο 

Καθορισμός αριθμού δόσεων πλήρως εμβολιασμένων 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της Επιτροπής Εμβολιασμών 

ορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων δόσεων εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-

19, προκειμένου να λογίζεται το φυσικό πρόσωπο ως πλήρως εμβολιασμένο. Στο 

πλαίσιο της απόφασης του πρώτου εδαφίου εξειδικεύονται τα κριτήρια 

διαφοροποίησης του αριθμού των ενδεδειγμένων δόσεων εμβολιασμού, με αναφορά 

σε κριτήρια, όπως η προηγούμενη νόσηση, η ένταξη σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού, 

καθώς και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.  

 

Άρθρο εξηκοστό όγδοο 

Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από 

κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα 

1. Η διάθεση στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών 

ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, οι οποίες προορίζονται για ατομική 

χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς τους από επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με το άρθρο 

2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), δύναται να διενεργείται έως την 30ή.9.2021, κατά 

παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, εκτός από φαρμακεία και από επιχειρήσεις 

εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και, όπου οι τοπικοί φαρμακευτικοί 

σύλλογοι αρνούνται τη συμμετοχή τους, από καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών που λειτουργούν νόμιμα ως: α) 

υπεραγορές τροφίμων (super markets) και β) παντοπωλεία. Η διάθεση διενεργείται 

χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τηρούνται οι ρυθμίσεις του Γενικού 

Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και κάθε άλλη 

συναφής ρύθμιση εθνικού δικαίου.  

Με το άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. αριθ. 

1589Α, ορίστηκε ότι: «Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού όγδοου του 

ν. 4812/2021 (Α΄110), ως προς τα επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη 

λήξη της έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8puV55ZCI0p15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVWpFIJaXM28TJQGFxBsAXiYodiBcyFK_4X1ZQkzNkjk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
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Με το άρθρο 23 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734, ορίστηκε ότι: «Η 

ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α’ 110) ως προς 

τη δυνατότητα διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, 

αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, 

παρατείνεται έως την 31η.3.2022.» 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Υγείας δύνανται να καθορίζονται η διαδικασία προσδιορισμού των 

δικαιούχων και η κυκλοφορία, διάθεση και διανομή των αυτοδιαγνωστικών 

δοκιμασιών σε αυτούς, οι περιοχές εφαρμογής της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο ζήτημα.  

Εκδόθηκε η υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41302/2021 «Επιπλέον σημεία διάθεσης με 

κρατική μέριμνα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 

κορωνοϊό (self test)» (Β΄ 2888), κατωτ. αριθ. 1423. 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Άρθρο εβδομηκοστό τρίτο 

Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback των παρόχων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - 

Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019 

Στο άρθρο 10 του v. 4647/2019 (Α’ 204) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και το 

άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 10 

Ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback 

Οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.  4172/2013 (Α’  167) από 

ποσά επιστροφής (rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή άτοκων μηναίων δόσεων, ο αριθμός των οποίων 

δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120) μετά από αίτηση των παρόχων της 

παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το περιεχόμενο των όρων της 

ρύθμισης που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς 

και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων 

εδαφίων.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις οφειλές των παρόχων της παρ. 1 του άρθρου 100 του 

ν. 4172/2013 από ποσά αυτόματης επιστροφής (clawback) έτους 2020 προς τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».  

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXIQRYq8ULvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdnuwPWGhynN2ijPf4Luq7SNLDezXe3v91kOlpiZyfA1
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο ογδοηκοστό πρώτο 

Δαπάνες του «Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) 

Δαπάνες που πραγματοποίησε το «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και 

Τεχνολογίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) από την 1.3.2020 και εφεξής έως 

και τη λήξη των έκτακτων μέτρων του κορωνοϊού COVID-19, και στο πλαίσιο 

υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, και αφορούν 

δαπάνες για ναύλα, πρακτόρευση, εκτελωνισμό, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή 

ατομικών ειδών προστασίας, τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 και 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προοριζόμενου για τις ανάγκες του δημόσιου 

συστήματος υγείας, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΙΦΕΤ μετά από έκτακτη 

επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Υ.Πε.) ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο 

Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων 

Με το άρθρο 38 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734, ορίστηκε ότι: «Το 

άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο του ν.  4812/2021 (Α’ 110), περί της δυνατότητας 

κατάρτισης και τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 

του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), παρατείνεται ως προς την καταληκτική 

ημερομηνία ισχύος της έως την 31η.3.2022.» 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη 

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

του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2021, κατ’ εξαίρεση της 

παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), η κατάρτιση ή τροποποίηση των 

οργανισμών των νοσοκομείων διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.).  

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/51551/20/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του 

Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”» (B΄ 5238), κατωτ. αριθ. 

1642. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/73898/20/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» (Β΄ 5238), κατωτ. αριθ. 

1643. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UMqqWVeSLvnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdKNqQw_ygtURZqsIvpnmptHsipbduAE0C-udnBsMFPP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UMqqWVeSLvnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdKNqQw_ygtURZqsIvpnmptHsipbduAE0C-udnBsMFPP
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Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/41532/20/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» (Β΄ 5238), κατωτ. 

αριθ. 1644. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/12433/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» (Β΄ 5635), κατωτ. αριθ. 1694. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/62705/2020/2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του 

οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου και του Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας Καρπενησίου» (Β΄ 5690), κατωτ. αριθ. 1700. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/84415/2020/2021 «Τροποποίηση του οργανισμού του 

Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας» (Β΄ 5690), κατωτ. αριθ. 1701. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/65198/2020/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του 

Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ”» 

(Β΄ 5711), κατωτ. αριθ. 1705. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/24941/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Λαμίας» (Β΄ 5800), κατωτ. αριθ. 1711. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/44296/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του 

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής» (Β΄ 5944), κατωτ. αριθ. 1717. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/24578/2021 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού 

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

αριθ. 1751. 

Εκδόθηκε η υ.α. Γ2α/53540/2021 «Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών “ΕΛΠΙΣ”» (Β΄ 6746), κατωτ. αριθ. 1774. 

 

... 

Άρθρο ογδοηκοστό τέταρτο 

Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού 

προσωπικού - Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4790/2021 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου εικοστού όγδοου του 

ν. 4737/2020 (Α’ 204), ανωτ. αριθ. 838)   

 

... 

Άρθρο ογδοηκοστό έκτο 

Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 

54 του ν. 4690/2020 

(Αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), ανωτ. αριθ. 

339) 

 

... 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UMqqWVeSLvnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdKNqQw_ygtURZqsIvpnmptHsipbduAE0C-udnBsMFPP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SzxSnDKDtksliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZH0TryRh1EzzuN-IbdksChh1ZYw_wWDPrW90ykjiG5m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8czeH8q7BFgbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQSVg2qrUXPamNAglQpSS_NcHklfcyBSYMgPXKMfPj5S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8czeH8q7BFgbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQSVg2qrUXPamNAglQpSS_NcHklfcyBSYMgPXKMfPj5S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-sylZ9CJk4wtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMZ3lAIg7dh-Wfam3s11kB20yojHFJXbySiP0y5ec9Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KJwiqyzzsifNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdA9lkczTwJdUSLwVB3y9ogpzMlOgZ8GZuiax0UfycbD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8E87KtlIG1BV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd1f697SrurS5lOTotPzbGb_3oBgv7v-oahnvNXTsuTP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pRKeLtjFfS1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVTgBEYFmOJTBY4RaFv8DM0WAVh-8xCofdlaFudmFTkn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xsFLG0mdr8kfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRkL5Kjve5R-YdWTpYFmiOSSI1QyHvUfJcMnk3bdmCZc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2B5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEys0vIoe2VwTX4FzFo64pDCYGZ3PInN089t97K5Vl5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Άρθρο ενενηκοστό δεύτερο 

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των Κεντρικών και 

Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 

1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και 

απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται από τη λήξη τους για λόγους 

δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει 

διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών 

καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2021 για την 

κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι 

στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 

(Α’ 134).  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 116 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), ανωτ. 

αριθ. 24Α.) 

3. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 154 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ανωτ. 

αριθ. 991) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

«Άρθρο ενενηκοστό τρίτο 

Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος για τις ανάγκες καθαριότητας, απολύμανσης και 

φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρατείνονται για 

λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης των συναφών 

υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 για την 

κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον 

χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι 

στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 

(Α΄134).» 

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
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2.  (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Πράξης 

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

Στο άρθρο ενενηκοστό τρίτο τροποποιήθηκαν το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η 

παρ. 2 ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της παράτασης των συμβάσεων 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού και υπηρεσιών καθαριότητας, 

απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου ως άνω από το άρθρο 

τριακοστό τέταρτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), κατωτ. αριθ. 1589Α. 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Άρθρο εκατοστό τέταρτο 

Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης 

υποθήκης 

Με την απ. Υπουργού Δικαιοσύνης Αριθμ. 46690 της 23/23.9.2021 «Παράταση 

ισχύος των διατάξεων των παρ.  1 και 2 του άρθρου εκατοστού τέταρτου 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’ 4404) ορίστηκε ότι: «... 

αποφασίζουμε: «Την παράταση της ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου εκατοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), για το χρονικό διάστημα 

από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.» 

1. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.7.2021 έως και την 30ή.9.2021 η εκδίκαση 

υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης 

διεξάγεται ως εξής:  

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 

ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.  

β) Στη δήλωση της περ. α’, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ 

ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου στην αιτούμενη 

προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ’ ου.  

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την 

προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η 

συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο 

ακίνητο.  

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση 

συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1. 

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pEeBT1yav9B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfXeJVk6dRVz9E-NHEje3mjjCI0-4YNFq15jT0itSu0z
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Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς του 

παρόντος, πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021.  

 

Άρθρο εκατοστό πέμπτο 

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων 

1. Σε περίπτωση, που η υπόθεση οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και 

οποιασδήποτε διαδικασίας αποσύρθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργίας των 

δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και εξαιτίας αυτής ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με 

πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου, νέα ημέρα 

και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο. Η εγγραφή 

της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και 

ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων 

των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η 

νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 

του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του 

δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα. Με πρωτοβουλία επίσης του 

γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού 

μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση 

στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και 

διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.  

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο 

βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο, ο Πρόεδρος 

του τμήματος ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου κατανέμει χρονικά, εντός της αυτής 

ημέρας, τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός 

με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο 

την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους 

πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

εφόσον συμπεριλαμβάνονται υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο και 

προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή 

με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα 

δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές 

έως την 31η.7.2021 παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή 

μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. 

Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο 

ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά 

την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε 

κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ 

απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία 

γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 

αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.  

3. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη 

συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του 
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δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη 

δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η 

συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.  

4. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται 

ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του 

μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 ΚΠολΔ, όπως αυτή 

συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί 

ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της 

ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε, την αποστέλλει 

ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική 

απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη 

χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης 

βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί 

και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. 

Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την 

παρούσα, τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις 

των διοικητικών τους συμβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρου μπορούν 

να ληφθούν και για διαφορές ή υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, κτηματολογίου και ασφαλιστικών μέτρων, εφαρμοζομένων κατά τα 

λοιπά των εκάστοτε ειδικότερων διατάξεων.  

5. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν 

εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο 

χρόνος πριν από τη δικάσιμο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και 

οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής της 

λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει 

ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά 

έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά την ημερομηνία 

λήξης της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των 

δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και με 

πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του προέδρου τμήματος ορίζεται 

οίκοθεν ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη 

δικάσιμο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και 

ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων 

των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η 

νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας 

του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του 

δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει 

τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται 

η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών 

υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν 

ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.  

6. Αν οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της 

παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και 

οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του 

χρονικού διαστήματος της αναστολής και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους, 

όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι 
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υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, 

ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.  

7. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές 

διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της 

εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν 

μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης 

ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται 

αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που θα ορισθεί. 

8. Όταν το χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη της αναστολής της λειτουργίας των 

πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την 

ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης, 

η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις 

δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου 

Πάγου η κατά τα ως άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιμο 

είναι παραδεκτή. Στις ως άνω περιπτώσεις η μη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της 

αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή 

ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.  

9. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατά την παρ. 1 του 

άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του 

άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του 

χρονικού διαστήματος της αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων της 

χώρας, όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της 

συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος 

διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις 

αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις 

δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις 

οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το άρθρο 205 

ΚΠολΔ.  

10. Από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της 

Χώρας επιτρέπονται όλες ανεξαιρέτως οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που 

ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 και στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και 

υπολογίζονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια αυτών.  

11. Οι παρ. 1 έως 10 ισχύουν από την 1η.7.2021 έως τις 30.9.2021. Κατ’ εξαίρεση το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 ισχύει από την 1η.7.2021 έως την 31η.7.2021.  

 

Άρθρο εκατοστό έκτο 

Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 

1. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της 

διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 

430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 

557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά 

το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας 

κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και 82 του 

προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α’ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής 

ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του 

προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να 
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υποβάλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα δικάσιμο 

ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, με κάθε πρόσφορο μέσο και 

επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου 

γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με 

μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην 

περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών δεν 

έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο 

υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.  

2. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη 

λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 

του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος 

ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

στην οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, 

ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση με τον 

τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτήν, η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η 

υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από 1.7.2021 έως 30.9.2021.  

 

Άρθρο εκατοστό έβδομο 

Ειδική δικονομική ρύθμιση για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

Οι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), της παρ. 2 του άρθρου 

133 του ν. 2717/1999 και του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) μπορούν να 

συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού 

σχηματισμού το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν 

την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με 

αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται 

από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του 

ν. 2717/1999, κατά περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο 

επέχει θέση έγκαιρης γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία 

Γραμματεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές.  

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Άρθρο εκατοστό δέκατο έκτο 
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Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών 

1. Η προθεσμία διενέργειας τακτικής γενικής συνέλευσης των αγροτικών 

συνεταιρισμών, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 12 

του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και σε καταστατικά αγροτικών συνεταιρισμών, παρατείνεται 

από τη λήξη της έως την 31η.10.2021.  

2. Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31.10.2021 η θητεία των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων των αγροτικών 

συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών και ενώσεων αναγκαστικών 

συνεταιρισμών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο εκατοστό δέκατο έβδομο 

Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών - 

Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) προστίθενται δύο νέα 

εδάφια ως εξής:  

«Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 

31η.10.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή 

λήγει πριν τις 31.10.2021, παρατείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, 

έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο 

καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενεργείται και με 

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του 

μεριδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο 

καταστατικό με την υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων, ώστε να εκπληρώνονται τα 

οριζόμενα στις περ. α’ έως και γ’.».  

 

«Άρθρο εκατοστό δέκατο όγδοο 

Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας, που έχουν συναφθεί για 

την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βρίσκονται σε ισχύ, παρατείνονται 

αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών 

για τη σύναψη νέων συμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.5.2022.».  

Το άρθρο εκατοστό δέκατο όγδοο τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία 

παράτασης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας και 

διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 59 του ν. 4876/2021 

(Α΄ 251), κατωτ. αριθ. 1734. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaJUC4kgAB6m9zQsncWWfDKUiPXwhRhRiRyYmRQOprG2
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... 

Άρθρο εκατοστό εικοστό 

Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

(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) 

 

Άρθρο εκατοστό εικοστό πρώτο 

Λήψη μέτρων μετά την επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά 

περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, άλλως με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, μπορεί να λαμβάνεται, ειδικώς για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-

2022, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο 

αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία πάσης φύσεως δομής καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, κάθε τύπου και βαθμού, που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να διασφαλίζονται η κάλυψη της 

διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών και περιόδων (εξαμήνων), όπως 

μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των μαθημάτων, των 

περιόδων (εξαμήνων), του διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων 

προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών, κάθε ζήτημα σχετικό με τη 

διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων (όπως ενδεικτικά εισαγωγικών, κατατακτήριων, 

προαγωγικών, επαναληπτικών, διπλωματικών, πτυχιακών), ακόμα δε και η μη 

διενέργειά τους, κάθε ζήτημα σχετικό με τη χρονική περίοδο εγγραφών των μαθητών/ 

σπουδαστών και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα.  

Εκδόθηκε η υ.α. 319616/2021 «Ρυθμίσεις για τα σχολικά και διδακτικά έτη 2020- 

2021 και 2021-2022 και τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων των δομών 

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β’ 3019), κατωτ. αριθ. 1432. 

Εκδόθηκε η υ.α. 376713/2021 «Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών 

Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022» (Β΄ 3749), κατωτ. αριθ. 1502. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο εκατοστό εικοστό δεύτερο 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 

 

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

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g3By2FX_lVRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSdAXrRvwHnCYeMU6qS1F1_hdy9MHDVUL7TuJp2prOqF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-kHpWutyuURp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtawlFuNEo1QWEYUsEjahspXzRD4ZjOpkoQn8oM9Cd6Fm
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1412. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 615 της 30/30.6.2021 

«Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή 

των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 

2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2830) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α΄104), όπως ισχύουν μετά και την 

τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α΄242) και με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/2021 (Α΄17).  

2. Τα άρθρα 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Τις παρ. 8α, 8β και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83).  

4. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄90), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον 

ν. 4738/2020 (Α΄207).  

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

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).  

8. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της 

εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄103).  

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181).  

10. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).  

11. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), το οποίο 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).  

12. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β΄4805).  

14. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).  

15. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGunNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYvATORmjKnqE4v6BCUfaZq5fmEfncaNyJtBpyXch_Nm
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Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 

του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 

του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

16. Τις διατάξεις του Κεφ. Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του 

άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.  

17. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Β΄4738), όπως ισχύει.  

18. Την υπό στοιχεία 61940 ΕΞ 2021/27.05.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση των μέτρων 

του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104), όπως ισχύει» (B΄ 2242). 

19. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β΄2269), Α. 1243/2020 (Β’ 4914), 

Α. 1253/2020 (Β’ 5180), Α.1264/2020 (Β΄ 5345) και Α.1050/2021 (Β΄956) αποφάσεις 

του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.  

20. Την υπό στοιχεία Α.1003/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν 

εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄37).  

21. Την υπό στοιχεία Α.1030/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου 

Φεβρουαρίου 2021, κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 702).  

22. Την υπό στοιχεία Α.1057/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης 

εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που 

δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, 

κατ΄ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 1069).  

23. Την υπό στοιχεία Α.1058/2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι 

δικαιούχοι για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ΄ επιταγή του 

νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β΄1072).  
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24. Την υπό στοιχεία Α. 1114/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021» (Β΄ 

2149).  

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 κοινή απόφαση του Υπουργού, Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για 

τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1613).  

26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 500 κοινή απόφαση του Υπουργού, Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των 

προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για 

τα μισθώματα μηνός Απριλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄2225).  

27. Την από 9.06.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

28. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και λεπτομερούς εφαρμογής 

των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη 

ή μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων κατά τον μήνα Μάιο 2021, κατ’ επιταγή νόμου στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

29. Την υπό στοιχεία οικ. 2/83945/ΔΠΓΚ/8.06.2021 εισήγηση του Α’ Τμήματος της 

Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία 

προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, το ύψος της οποίας δεν 

είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά 

περιστατικά. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023- 

711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες»:  

α) προς τον ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς 

χωρίς νομική προσωπικότητα», για τους δικαιούχους που αφορούν σε φυσικά 

πρόσωπα, από τον οποίο θα διενεργηθεί η πληρωμή και  

β) προς τον ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς 

σκοπούς», για τους δικαιούχους που αφορούν σε νομικά πρόσωπα, από τον οποίο θα 

διενεργηθεί η πληρωμή. 

30. Επιπρόσθετα, προκαλείται δαπάνη που αφορά στα συναφή τραπεζικά έξοδα, η 

οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα 

εξυπηρετηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές 

για τραπεζικές υπηρεσίες» του προαναφερόμενου ειδικού φορέα, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία, καθώς και οι 

λεπτομέρειες της προκαταβολής της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα 

μηνός Μαΐου 2021, για τους δικαιούχους όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 των 

υπό στοιχεία Α.1003/2021 (Β΄37) και Α.1030/2021 (Β΄702), καθώς και από την παρ.1 
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του άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β΄1069) και Α.1058/2021 (Β΄1072) 

κοινών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την Α.1114/2021 (Β΄2149) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών.  

2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, 

δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του 

Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 

43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια 

του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 

νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, 

μη εφαρμοζόμενης της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 σε περίπτωση διανομής 

ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της παρ.1 του παρόντος στην περίπτωση δικαιούχου 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία προκαταβολής του ποσού στους δικαιούχους 

1. Ειδικά για τον μήνα Μάιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με 

τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:  

α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα Μάιο 

2021:  

i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά 

πρόσωπα και  

ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά 

πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 

(Α΄32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα,  

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, 

ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.  

Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των 

δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του 

δεύτερου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.  

2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο 2021 διενεργείται 

στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του 

μισθώματος («Δήλωση Covid») για τον μήνα Απρίλιο 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις υπό στοιχεία Α. 1003/2021 (Β΄37), 1030/2021 (Β΄702), 1057/2021 (Β΄1069), 

1058/2021 (Β΄1072), ΓΔΟΥ 400 (Β΄1613) και ΓΔΟΥ 500 (Β΄2225) κοινές αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 

Οικονομικών και της Α.1114/2021 (Β’ 2149) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

http://www.aade.gr/
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α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ,  

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή 

εργασιών στην ΑΑΔΕ,  

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ,  

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της 

υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021 βάσει των 

ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της Α.1114/2021 (Β’ 2149) απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομικών,  

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάιο η σύμβαση εργασίας/ ναυτολόγησης, του 

μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης,  

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάιο, ενός τουλάχιστον 

γονέα με τέκνο εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του,  

Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση 

μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Μάιο 2021 

αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.  

3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο 2021, πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία 

με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του 

δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet 

της ΑΑΔΕ.  

5. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:  

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει 

τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό 

του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον 

οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η 

ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η εν λόγω κατάσταση 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον 

αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.  

6. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β΄ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου 

αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους, η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 

για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του 

Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με 



402 

 

ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος με i) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και ii) με το ποσό 

που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με 

την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές 

προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του 

λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται 

ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στη 

ΔΙΑΣ ΑΕ.  

7. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του 

Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία 

κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα 

του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει 

το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.  

8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 5 του παρόντος άρθρου,  

γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο 

κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 

Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 6 του 

παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

10. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών 

1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Μάιο 

εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 

2 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος 

(«Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις 

υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180), 
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Α.1264/2020 (Β΄ 5345) και Α.1050/2021 (Β΄956) αποφάσεις του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 15.07.2021.  

2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid» 

μηνός Μαΐου σε σχέση με το μήνα Απρίλιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η 

διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με την 

απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής 

υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400 (Β΄1613).  

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 1056/2021 «Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου 

στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), 

ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 

872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργού Οικονομικών» (Β’ 5423), κατωτ. αριθ. 1668. 

3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον 

μήνα Μάιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για τον 

μήνα Απρίλιο θα καθοριστεί με νέα απόφαση.  

 

Άρθρο 4 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1413. ΑΠΟΦΑΣH ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.45352/Σ.7939 της 30/30.6.2021 

«Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων 

ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για 

την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 

2834) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

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

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

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

την περ. ιβ΄ του άρθρου 20.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PohQed08yL24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfPTVqOare6k4wWt6775ywEgHgQUJVaJG6ybMYDX2BEe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGul_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWbmGpWSMfehwvQ0QNWEH6pkl9iR8X5d-7vRmre9bkT4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85YC7ghNTGul_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWbmGpWSMfehwvQ0QNWEH6pkl9iR8X5d-7vRmre9bkT4
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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. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020» (Α’ 209). 

5. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2021» (Α’ 251). 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).  

7. 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. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).  

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

Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

11. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 

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

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 2). 

13. Την υπό στοιχεία Α.1147/25-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2783). 

14. Την υπ’ αρ. 33332/27.05.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων 

ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο 

των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -

19» (Β’ 2229).  

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

16. Την υπό στοιχεία ΥΣ.261/24-06-2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων.  

17. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών 
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Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής 

των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 30/6/2021, 

καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, 

παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης 

καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές 

προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας 

ρύθμισης που αφορά η δόση.  

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα υπαγωγής 

Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:  

α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 

περιτροπής απασχόληση,  

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. στις 05/11/2020. 

 

Άρθρο 3 

Απώλεια ευεργετημάτων 

1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της 

παρούσας, μέρος ή όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους 

και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την 

ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της παρούσας παύει 

αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την 

ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη 

δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων 

η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου, 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 

εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.  
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(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

1414. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 

11139/Α321 της 25.6/1.7.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη 

χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, 

επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 

περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων 

Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - 

Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 2850) 

 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 

28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 

«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος 

κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).  

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 

σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203).  

3. Του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων 

ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του 

ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).  

4. Toυ ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 131).  

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).  

6. Των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

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

και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 και ισχύει.  

7. Του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α’ 196).  

8. Του άρθρου 25 του ν. 4579/2018 (Α’ 201).  

9. Του άρθρου 18 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις 

πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 

2018» (Α’ 138) που κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α’ 196), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8IhofRqrFbnXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1CJ7mvUdzk72eClkv74MprfqvGSEyta1ImNufXI6F9
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10. Του άρθρου 78 του ν. 4607/2019 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων στήριξης 

πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (Α’ 65).  

11. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», (π.δ. 63/2005- Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

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

«Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).  

12. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 

στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)».  

13. Του άρθρου 2γ του ν. 4626/2019 Κύρωση της από 24.07.2019 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων 

και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που 

επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α’ 127), σύσταση και 

καταστατικό λειτουργίας της εταιρείας «Μάτι Ξανά» και άλλες διατάξεις (Α’ 2019).  

14. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 

(Α’ 151), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία 

Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 

Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

16. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

17. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

18. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 

Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

19. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού 

Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 

πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).  

20. Της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθν. 

Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 

«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420).  

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, 

σελ. 1).  

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό 

τομέα (E.E.L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 9).  

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με 

την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).  

24. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, του άρθρου 1 του 

παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του 

Κανονισμού 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της «επιχείρησης».  

25. Της υπό στοιχεία οικ.617/ΓΔζ1/24.07.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών για τη σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών (Β’ 3019).  

Β. Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 03.08.2018 απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και 

Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για 

την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 

2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

(Β’ 3255), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε./12147/Α325/20.12.2018 (Β’  5984), και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 

Κ.Ε./3247/Α325/13.05.2019 (Β’ 1692) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με 

την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./12088/ Α325/29.05.2020 απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 

(Β’ 2178).  

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 2442/Α325/ 27.02.2019 κοινή υπουργική 

απόφαση με θέμα: «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί 

ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 790).  

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/6757/Α325/01.07.2019 κοινή υπουργική απόφαση 

με θέμα: «Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών 

ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της 

Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του 

Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, της Περιφερειακής Ενότητας 

Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 2786).  

4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/819/Α321/07.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

με θέμα: «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής 

αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, 

από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 

Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής 

Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 1462).  

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 6127/Α321/16.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση 

με θέμα «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνδρομής 

αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, 

από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 
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Αττικής, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων και της Δημοτικής 

Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 4042).  

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει προβλεφθεί στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-

ΚΕ/οικ2442/Α325/27.02.2019 (Β’ 790) και ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/6757/Α325/01.07.2019 

(Β’ 2786) κοινές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 56292/3.3.2021 

Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.  

Και επειδή:  

- Η προθεσμία υποβολής αίτησης για χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης 

περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές 

της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, έληξε στις 31.12.2020, 

- προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον 

των πληγεισών περιοχών και ειδικότερα στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιοκτησιών, οι 

οποίες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί,  

- προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων λόγω 

των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού, 

αποφασίζουμε: 

 

Ορίζεται νέα προθεσμία, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας 

απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για την 

υποβολή από τους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες, αίτησης για τη 

χορήγηση συνδρομής αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτιρίων, επί 

ιδιωτικών ακινήτων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 2442/Α325/27.02.2019 και ΔΑΕΦΚ- 

ΚΕ/6757/Α325/01.07.2019 σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

 

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

 

1415. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1370 της 15.6/1.7.2021 «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 

“Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-

19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 2860) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις ενωσιακές διατάξεις:  

α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το 

ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cLojBiiHY53NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfr6Z_Ah2seH3gVioF3w7vDWPVk2iUDuTR-bJlqb-VEt
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το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, 

όπως τροποποιείται και ισχύει.  

β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και 

την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του 

Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.  

γ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την 

κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 

861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το 

άρθρο 55, όπως τροποποιείται και ισχύει.  

δ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 της Επιτροπής της 20ής 

Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 

508/ 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών 

σωρευτικών δεδομένων για τις Πράξεις.  

ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014 της Επιτροπής της 20ής 

Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να 

αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα και τις συνέργειες 

μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.  

στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 της Επιτροπής, για τον 

καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει 

να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που 

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.  

ζ. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 

που αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.  

η. Της υπό στοιχεία 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της 

Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας». 

θ. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/ 372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, 

για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.  

ι. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/ 464/ΕΕ, για τον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.  

ια. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, 

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 

δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.  
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2. Τις εθνικές διατάξεις:  

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 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).  

β. Του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

265) και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.  

γ. Του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).  

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 

133).  

ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

143).  

στ. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α΄ 138). 

ζ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 

Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), του π.δ. 84/2019 (Α΄123) και του π.δ. 

40/2021 (Α΄100).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

θ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 2).  

ι. Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573) κοινής 

υπουργικής απόφασης» (Β΄ 2857).  

ια. Της υπ’ αρ. 68/08.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου» (Β΄ 36).  

ιβ. Της υπ’ αρ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αρ. 

341509/26.11.2008 (Β΄ 2437)» (Β΄ 3501), όπως ισχύει.  

ιγ. Της υπ’  αρ. 1125/07.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων 

που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα 

ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.11 - ’’Μέτρα για τη δημόσια υγεία’’, (Καν.(ΕΕ) 

508/2014, άρθρο 55, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, ’’Προώθηση της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας’’, του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 1892).  

ιδ. Της υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
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καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το 

άρθρο 71 του ν. 4314/2014» (Β’ 309).  

ιε. Της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφασης Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/ 

20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής 

απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων”» (Β’ 5968), 

όπως ισχύει.  

ιστ. Της υπ’ αρ. 1394/18.06.2020 απόφασης έγκρισης των κριτηρίων επιλογής 

πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.  

ιζ. Της υπ’ αρ. 1177/01.08.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 3163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ιη. Της υπ’ αρ. 58437/25.05.2021 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).  

ιθ. Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1167/2015 απόφασης της ΓΓΔΕ «Διαδικασία απαλλαγής 

από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή 

ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις 

πράξεις αυτές» (Β’ 1808), όπως ισχύει.  

3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και της έκτακτης κατάστασης που έχει 

δημιουργηθεί και την άμεση ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των 

επιπτώσεων της έξαρσης της COVID- 19 στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών.  

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν 

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1: 

Σκοπός 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των όρων και ρυθμίσεων για την 

εφαρμογή της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια 

της επιδημικής έκρηξης της COVID - 19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014- 2020.  

 

Άρθρο 2: 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ισχύουν οι ορισμοί:  

- Των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013, 1380/2013 και 508/2014.  

- Της υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 

σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.  
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- Του άρθρου 61 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).  

2. Πέραν των ορισμών της παρ. 1 ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:  

- Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των 

αιτήσεων χρηματοδότησης, του άρθρου 13 της παρούσας.  

- Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο οποίο υποβάλλονται 

και καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία της πράξης που περιγράφονται στο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου.  

 

Άρθρο 3: 

Φορείς Υλοποίησης 

Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.2.11 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-

2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑλΘ).  

 

Άρθρο 4: 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας 

Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19» αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας. Ως 

Υδατοκαλλιέργεια ορίζεται, με βάση τον Καν(ΕΕ)1380/2013 η «εκτροφή ή 

καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδιασμένων για 

την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέρα από τις φυσικές δυνατότητες 

του περιβάλλοντος, ενώ οι οργανισμοί παραμένουν στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού 

προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και το 

στάδιο της συλλογής». Ο κλάδος αυτός της οικονομίας περιλαμβάνει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες εντάσσονται 

στον ΚΑΔ 03.2 «Υδατοκαλλιέργεια».  

 

Άρθρο 5: 

Υπαγόμενες Πράξεις 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται 

στη δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, με στόχο την 

χορήγηση κεφαλαίου κίνησης και την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή 

αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι 

μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 της παρούσας.  

 

Άρθρο 6: 

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
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Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη 

δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19» είναι υφιστάμενες 

επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν στο σύνολό τους τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις συμμετοχής:  

1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.  

2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019.  

3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμή Εταιρεία, Ετερόρρυθμη 

Εταιρεία, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Συνεταιρισμός, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση Παραγωγών.  

4. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από 

την 01/01/2019 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους 

αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, αδιαλείπτως από την 

01/01/2019 και έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

6. Διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 

αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, κατά τη διάρκεια του 

φορολογικού έτους 2019.  

7. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να 

πληρείται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:  

i. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων 

υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων.  

ii. Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα νομοθεσία- εγκρίσεων και 

αδειών λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου έως την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

iii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο - στον 

οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους-, έως την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης χρηματοδότησης.  

iv. Αφορούν την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.  

8. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας 

Πρόσκλησης της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως 

συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, για το 

σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις της 

παρ. 7 του παρόντος άρθρου.  

9. Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή 

Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.  

10. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά τις απώλειες που προκλήθηκαν 

ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, σύμφωνα με την ενυπόγραφη 

δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.  
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11. Συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχείο (α) 

έως (δ) του άρθρου 10 του Καν. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη 

δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.  

Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις 

απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 15 της παρούσας.  

 

Άρθρο 7: 

Διάρκεια υλοποίησης 

1. Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων που 

εντάσσονται στη δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως 

συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID - 19» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ορίζεται 

το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.  

2. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ορισθεί στην απόφαση Ένταξης και 

Χρηματοδότησης Πράξεων.  

 

Άρθρο 8: 

Περιοχές εφαρμογής - Ποσοστό και Ύψος ενίσχυσης/χρηματοδότησης 

1. Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική 

Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης έκαστης πράξης.  

2. Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Πράξη προσδιορίζεται τυποποιημένα 

ως ακολούθως: 

Ενίσχυση = - Δαπάνες 2020 - { [- Δαπάνες 2019/ - Κύκλος Εργασιών 2019] * -

Κύκλος Εργασιών 2020 }  

όπου:  

- Δαπάνες έτους t: Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί:  

- Στις φορολογητέες εισροές που αποτυπώνονται στο πεδίο 367 των περιοδικών 

δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του Δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο 

Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.  

- Στην συνολική αξία των αγορών με απαλλαγή από τον αναλογούν Φ.Π.Α. -βάσει 

των διατάξεων της ΠΟΛ του ιθ. σχετικού- που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 

Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους (μόνο για τους 

Δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη).  

Κύκλος Εργασιών έτους t: Το συνολικό ποσό των φορολογητέων εκροών που 

αποτυπώνεται στο πεδίο 312 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του 

Δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του 

αντίστοιχου φορολογικού έτους.  

Εφόσον, κατά την διάρκεια της περιόδου Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του 2019, το 

αθροιστικό ποσό των δαπανών υπερβαίνει το ποσό του Κύκλου Εργασιών, ο σχετικός 

συντελεστής [Δαπάνες 2019/Κύκλος Εργασιών 2019] λαμβάνει την τιμή «1».  

3. Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Πράξη προσδιορίζεται τόσο 

βάσει της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας 
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του Δικαιούχου που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 6 της 

παρούσας, όσο και βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία εντάσσεται (σύμφωνα 

με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων), ως εξής:  

 

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά παραγωγική εγκατάσταση Δικαιούχου - Επιχείρησης 

Μονάδες εκτροφής θαλάσσιων 

μεσογειακών ιχθύων 

€900/tn ονομαστικής δυναμικότητας 

Μονάδες εκτροφής ειδών γλυκέων 

υδάτων 

€700/tn ονομαστικής δυναμικότητας 

Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας €150/tn ονομαστικής δυναμικότητας 

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά κατηγορία Μεγέθους Δικαιούχου - Επιχείρησης 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

€700.000 

Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους 

μεγαλύτερου της ΜΜΕ) 

€2.000.000 

 

4. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων βάσει του Μεγέθους 

τους, πραγματοποιείται ως εξής:  

 

Κατηγορία 

Επιχείρησης 

Αριθμός 

απασχολούμενων: 

Ετήσια μονάδα 

εργασίας (ΕΜΕ) 

και 

Ετήσιος 

κύκλος 

εργασιών 

ή 

Σύνολο 

ετήσιου 

ισολογισμού 

Μεσαία < 250 ≤ 50 εκατ. € ≤ 43 εκατ. € 

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ≤10 εκατ. € 

Πολύ μικρή < 10 ≤ 2 εκατ. € ≤ 2 εκατ. € 

 

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανωτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται 

τόσο το κριτήριο του αριθμού των απασχολουμένων, όσο και ένα εκ των δύο 

οικονομικών κριτηρίων.  
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Άρθρο 9: 

Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης 

1. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 

που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Ο δυνητικός Δικαιούχος 

υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής 

αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της 

οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων 

εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης. Αιτήσεις στις οποίες δεν 

έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι 

δυνατό να υποβληθούν.  

2. Ο δυνητικός Δικαιούχος υποβάλει υποχρεωτικά μία αίτηση χρηματοδότησης για 

το σύνολο των παραγωγικών του μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις της 

παρ. 7 του άρθρου 6 της παρούσας.  

3. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να 

εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις.  

4. Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της 

ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή 

συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και 

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής 

αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό Δικαιούχο της πράξης (από τον δηλωθέντα 

υπεύθυνο της αίτησης χρηματοδότησης), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης 

ακύρωσης πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους 

Δικαιούχους μέσω του helpdesk του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή 

αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα 

αίτησή τους και παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης 

χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, κατά το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως την 

έκδοση της απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή 

οποιουδήποτε στοιχείου της πράξης.  

5. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των 

αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης.  

6. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης, 

που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων.  

 

Άρθρο 10: 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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Δικαιολογητικά αίτησης χρηματοδότησης 

1. Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την 

περίπτωση να επισυνάπτονται (αποκλειστικά σε μορφή pdf) κατά σειρά 

προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία):  

i. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της 

ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η Κατάσταση της επιχείρησης, η 

Ημερομηνία Έναρξης και η Κατάσταση των Ενεργών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), με 

εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.  

ii. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπα Φ2) που υποβλήθηκαν για τα φορολογικά έτη 

2019 και 2020, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιητικών δηλώσεων που 

υποβλήθηκαν έως την 31η Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα:  

- Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλλονται τα έντυπα των 

Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για τους μήνες από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο για τα 

έτη 2019 και 2020.  

- Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, υποβάλλονται τα έντυπα των 

Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ για τα τέσσερα τρίμηνα των ετών 2019 και 2020, 

συνοδευόμενων από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, η οποία θα φέρει 

ψηφιακή ή χειρόγραφη (με θεώρηση για το γνήσιο) υπογραφή του Νόμιμου 

Εκπροσώπου, με μηνιαία ανάλυση των δηλωθέντων ποσών του πρώτου τριμήνου 

έκαστου έτους (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ).  

iii. Τεκμηριωτικό υλικό αγορών με απαλλαγή από τον αναλογούν Φ.Π.Α., όπως 

αυτές πραγματοποιήθηκαν βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ του ιθ. σχετικού, για τους 

μήνες από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο για τα έτη 2019 και 2020. Συγκεκριμένα 

υποβάλλονται (μόνο από τους Δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη):  

- Αντίγραφο των αιτήσεων έγκρισης απαλλαγής ΦΠΑ, όπως υποβλήθηκαν προς της 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα έτη 2018-2021 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν γνωστοποιήσεων 

ανακατανομής μεταξύ των σειρών).  

- Αποφάσεις έγκρισης χορήγησης ορίου απαλλαγής από τον αναλογούν Φ.Π.Α., όπως 

χορηγήθηκαν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα έτη 2018-2021 (συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν ανακλήσεων).  

- Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τις χορηγηθείσες αποφάσεις έγκρισης 

χορήγησης ορίου απαλλαγής από τον αναλογούν Φ.Π.Α. για τα έτη 2018-2021, 

σύμφωνα με το ειδικό Βιβλίο - Μητρώο.  

- Αντίγραφα των Ειδικών Διπλοτύπων Δελτίου Απαλλαγής και των παραστατικών 

τιμολόγησης που τα συνοδεύουν, όπως αυτά εκδόθηκαν στο πλαίσιο των 

προσκομισθέντων αποφάσεων χορήγησης ορίου απαλλαγής Φ.Π.Α.  

iv. Δημοσιευμένος ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα τρία 

(3) έτη που προηγούνται αυτού της αίτησης (για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης). Εφόσον κάποια 

εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ, 

δεν απαιτείται η υποβολή τους.  
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v. Έντυπα Ε3 (με αριθμό δήλωσης) που υποβλήθηκαν για τα τρία (3) έτη που 

προηγούνται αυτού της αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιητικών 

δηλώσεων που υποβλήθηκαν έως την 31η Μαρτίου 2021.  

vi. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης 

σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική 

διαχείριση από το Πρωτοδικείο, με ημερομηνία έκδοσης έως 2 μήνες πριν την 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Εναλλακτικά υποβάλλεται Γενικό 

Πιστοποιητικό (Μεταβολών) από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης έως 2 μήνες πριν 

την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.  

vii. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του φορέα 

(Καταστατικό/Δημοσιευμένη απόφαση συγκρότησης ΔΣ και ορισμού Νόμιμου 

Εκπροσώπου).  

viii. Απόφαση (Πρακτικά) τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων/εταίρων/μελών του Δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταβολής της 

μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης μετά την τελευταία Γ.Σ. υποβάλλεται απόσπασμα του 

βιβλίου Μετόχων ή Μελών με υπογραφή του λογιστή.  

ix. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, όπως ισχύει κατά 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Υπόδειγμα I), σύμφωνα με 

την υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής και του Καν (ΕΕ) 1388/2014 

και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, η οποία θα φέρει ψηφιακή ή χειρόγραφη (με θεώρηση για 

το γνήσιο) υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου.  

x. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος ΙΙ, η 

οποία θα φέρει ψηφιακή ή χειρόγραφη (με θεώρηση για το γνήσιο) υπογραφή του 

Νόμιμου Εκπροσώπου.  

xi. Απόφαση μίσθωσης ή Μισθωτήριο συμβόλαιο ή πράξη ιδιοκτησίας του χώρου 

εγκατάστασης της της/ων παραγωγικής/ών μονάδας/ων.  

xii. Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της/ων παραγωγικής/ών μονάδας/ων.  

xiii. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της/ων παραγωγικής/ών μονάδας/ων.  

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ 

ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχει συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε 

μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί 

είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη 

των αρχείων pdf σε συμπιεσμένη μορφή (zip ή και rar).  

 

Άρθρο 11: 

Όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης/Κριτήρια και διαδικασία 

αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, 

από στελέχη της αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.  

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση των 

αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογητών.  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας 

οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.  
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Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, επιλεξιμότητας, αξιολόγησης και επιλογής των 

πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα στάδια και 

τα κριτήρια, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

1ο Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της αίτησης και επιλεξιμότητας πράξης.  

Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να 

ζητήσει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον αιτούντα φορέα την υποβολή 

διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων. Οι διευκρινίσεις ή/και τα 

συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας 

(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Με την 

υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητά της. Εάν παρέλθει 

η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν υποβληθεί το σύνολο των πρόσθετων 

ζητηθέντων στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.  

2ο Στάδιο: Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης  

Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 

προβαίνει σε αξιολόγηση αυτών με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά 

εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην 

παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τους συνημμένους 

πίνακες κριτηρίων.  

Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να 

προβεί στη διασταύρωση/επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή/και να ζητήσει, 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον φορέα την υποβολή συμπληρωματικών 

στοιχείων. Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου 

της Υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ 

ΕΠΑΛΘ). Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται 

ως προς τα κριτήρια επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί 

και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία, η αξιολόγηση της αίτησης 

ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου.  

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων εκ μέρους των αρμόδιων αξιολογητών, 

οι αιτήσεις χρηματοδότησης προωθούνται στον προϊστάμενο της Μονάδας Β2 της 

ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ο οποίος προβαίνει στην ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

και στην οριστικοποίησή τους στο ΠΣΚΕ.  

Με την οριστικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ 

παράγονται οι κάτωθι προσωρινοί Πίνακες:  

- Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί 

τμηματικά, για όσες πράξεις έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης, 

βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης των σχετικών αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της 

Πρόσκλησης.  

- Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης (Πίνακας ΙΙ), ο 

οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες πράξεις η αίτηση χρηματοδότησης 

απορρίφθηκε, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης των σχετικών 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. 
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Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων της αξιολόγησης 

των επενδυτικών προτάσεων.  

 

Άρθρο 12: 

Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων 

Με την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων του άρθρου 11, οριστικοποιούνται από 

την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων και ο 

προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εισηγείται αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει την αντίστοιχη απόφαση ένταξης (ολική ή τμηματική). 

Για τις αιτήσεις που απορρίπτονται εκδίδεται απόφαση απόρριψης με σχετική 

τεκμηρίωση.  

Η σχετική απόφαση ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων αναρτάται και 

δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια" μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους Δικαιούχους. Οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση 

χρηματοδότησης απορρίφθηκε ενημερώνονται μέσω της Απόφασης Απόρριψης, η 

οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την απόρριψη της αίτησής τους, 

καθώς και για το δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 της υπό 

στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

Άρθρο 13: 

Διαδικασία ενστάσεων 

Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος τόσο της εξέτασης πληρότητας 

όσο και της αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής 

ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999), 

εκ μέρους του φορέα της Πράξης, κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων στην ΕΥΔ 

ΕΠΑΛΘ εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την 

επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Η ένσταση 

υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ΠΣΚΕ. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του φορέα 

της πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή 

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.  

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει 

τις εν λόγω διαδικασίες εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για το σύνολο των 

υποβληθεισών ενστάσεων, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί του 

αποτελέσματος εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου οι ενιστάμενοι με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του 

αποτελέσματος της εξέτασης των ενστάσεών τους.  

Με την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, εκδίδεται -μετά από 

εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ - συμπληρωματικός πίνακας 
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εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), και η αντίστοιχη απόφαση ένταξης και 

Χρηματοδότησης Πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (τροποποίηση της απόφασης ένταξης). 

 

Άρθρο 14: 

Διαδικασία Παρακολούθησης, Πιστοποίησης και Πληρωμής Πράξεων 

1. Η παρακολούθηση και η Επαλήθευση - Πιστοποίηση της υλοποίησης των 

Πράξεων γίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία προβαίνει μόνο στην Διοικητική 

Επαλήθευση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων.  

2. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται σε μία (1) δόση.  

«3. Εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται στην 

απόφαση ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων, ο Δικαιούχος υποβάλλει ένα τελικό 

αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης - Πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), 

συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 

άρθρο 16 της παρούσας.  

Το αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης-Πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, 

συνεπώς θα εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.  

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις 

προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».  

Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 2004 της 29.9/4.10.2021 «Τροποποίηση της 

υπ’ αρ. 1370/15.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 "Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως 

συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19", της Ενωσιακής Προτεραιότητας 

2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020” 

(Β’ 2860)» (Β’ 4579). Με το δε προτελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: 

«Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η υπ’  αρ. 1370/ 15.06.2021 (Β’ 2860) 

απόφαση.» 

4. Το υποβληθέν αίτημα ελέγχεται για την πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η 

οποία δύναται να ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσθετα στοιχεία-

διευκρινίσεις για τη συμπλήρωσή του. Τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία - διευκρινίσεις της 

ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλεται να αποσταλούν από τον δικαιούχο εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου (αποδεικτικό 

παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).  

5. Με την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων-διευκρινίσεων, το αίτημα 

Επαλήθευσης - Πιστοποίησης - Πληρωμής ελέγχεται εκ νέου για την πληρότητά του 

και στη συνέχεια επαληθεύεται διοικητικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με 

βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά/παραστατικά. Ειδικότερα η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:  

i. Εξετάζει λεπτομερώς τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο Δικαιούχος.  

ii. Επαληθεύει ότι κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ηλεκτρονικής 

υποβολής του αιτήματος επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής, το πλήθος των 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Odaz7e2VCoxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdTXV-R-3Pvbzr7Xw6b3Cbo7jIyCKunVGBrZ6QTnM-Aw
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ημερών ασφάλισης των εργαζόμενων του Δικαιούχου δεν υπολείπεται του αντίστοιχου 

πλήθους ημερών ασφάλισης του μηνός Φεβρουαρίου 2020.  

iii. Ελέγχει τυχόν μεταβολές των στοιχείων της πράξης και επαληθεύει ότι 

εξακολουθούν να εκπληρώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.  

iv. Συμπληρώνει τη Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης (Υπόδειγμα V), στην οποία 

αποτυπώνεται το σύνολο των προς επαλήθευση στοιχείων (σημεία ελέγχου) του 

Αιτήματος. H Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης φυλάσσεται στον φάκελο της πράξης.  

6. Στη συνέχεια, οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το αποτέλεσμα της Διοικητικής 

Επαλήθευσης και ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης 

στον Δικαιούχο της πράξης. 

7. Με την οριστικοποίηση των δεδομένων της Έκθεσης Επαλήθευσης αλλά και των 

υπολοίπων σταδίων της Πιστοποίησης και Ελέγχου στο ΠΣΚΕ, η δημόσια 

χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από την Οικονομική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών του.  

8. Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

της απόφασης Ένταξης - Χρηματοδότησης της πράξης.  

9. Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό 

λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται 

ή να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας 

συνεισφοράς στους δικαιούχους.  

10. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.  

 

Άρθρο 15: 

Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης - Πληρωμής 

1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ με το συνοδευτικό έντυπο 

για τον μήνα που προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος επαλήθευσης - 

πιστοποίησης - πληρωμής, καθώς και του αντίστοιχου του προηγούμενου έτους.  

2. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας πληροφόρησης σχετικά με την πράξη 

(ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την 

Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό.  

3. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (π.χ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό 

ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) του Δικαιούχου, στον οποίο θα γίνει 

η κατάθεση του ποσού της ενίσχυσης.  

4. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης 

σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική 

διαχείριση από το Πρωτοδικείο, με ημερομηνία έκδοσης έως 2 μήνες πριν την 

ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής. 

Εναλλακτικά υποβάλλεται Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) από το Γ.Ε.ΜΗ. με 

ημερομηνία έκδοσης έως 2 μήνες πριν την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος 

επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος ΙV, η 

οποία θα φέρει ψηφιακή ή χειρόγραφη (με θεώρηση για το γνήσιο) υπογραφή του 

Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα αναφέρονται -μεταξύ άλλων- ότι κατά την 
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ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής ο 

Δικαιούχος εξακολουθεί να εκπληρώνει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του 

στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της 

επιδημικής έκρηξης της COVID-19» και ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα 

δεδομένα που αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο της εγκεκριμένης πράξης. Σε 

περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία του Δικαιούχου ή/και της εγκριμένης 

Πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο, υποβάλλονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά -όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας- για την 

επαλήθευση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του Δικαιούχου 

στην Δράση.  

 

Άρθρο 16: 

Ολοκλήρωση πράξεων 

1. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 

31/12/2020.  

2. Με την ολοκλήρωση υλοποίησης του συνόλου των ενταγμένων πράξεων, η ΕΥΔ 

ΕΠΑΛΘ προβαίνει στη σύνταξη της Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξεων, 

η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, καταχωρίζεται στο ΟΠΣ και κοινοποιείται στον Δικαιούχο.  

3. Στην απόφαση ολοκλήρωσης των πράξεων:  

- Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.  

- Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων των Δικαιούχων που τίθενται στην 

Απόφαση Χρηματοδότησης των Πράξεων.  

- Διαπιστώνεται η συμμόρφωση των Δικαιούχων με τυχόν συστάσεις προγενέστερων 

επαληθεύσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ή άλλα 

ελεγκτικά όργανα.  

 

Άρθρο 17: 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:  

1. Να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση 

ένταξης - Χρηματοδότησής της.  

2. Να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης.  

3. Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή της. Στον φάκελο της 

πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για διάστημα πέντε (5) ετών από 

την τελική πληρωμή της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα 

διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο 

σε ηλεκτρονική μορφή.  

4. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

πράξης και για όσο χρόνο ο Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα 
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έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Αρχή 

Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά 

όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

5. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά 

ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, 

και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 

εκτέλεση της Πράξης, εφόσον ζητηθούν.  

6. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠΑΛΘ 

που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, και στο οποίο 

αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, η 

ημερομηνία έναρξης της πράξης, η καταληκτική ημερομηνία πράξης, η συνολική 

επιλέξιμη δαπάνη, το ποσοστό συγχρηματοδότησης, ο ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη 

κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, η χώρα, η ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης 

της πράξης.  

7. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα υλοποίησης της πράξης κατά τη διάρκεια 

υλοποίησής της και έως την καταβολή της τελικής ενίσχυσης.  

Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, η 

ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή και του συνόλου των 

ενισχύσεων, αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι 

απαιτήσεις, όπως επίσης για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου στις 

υποδείξεις των αρμόδιων αρχών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται.  

 

Άρθρο 18: 

Δημοσιονομικές διορθώσεις/Ανακτήσεις 

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ή παράβασης των 

αναφερόμενων του άρθρου 18, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής 

διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα 

Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

του ΕΠΑΛΘ 2014-2020» (Β’ 309).  

2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης ακολουθείται η Ενωσιακή 

και Εθνική νομοθεσία, όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.  

 

Άρθρο 19: 

Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης 

1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλει να δημοσιεύει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το 

περιεχόμενο της Πρόσκλησης.  

2. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας μεριμνούν για τη δημοσιοποίηση της 

Πρόσκλησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς, τα 

http://www.alieia.gr/
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συλλογικά όργανα υδατοκαλλιεργητών και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης 

τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού 

και όλων των δυνητικών Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.  

3. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης, α) καταγράφονται λεπτομερώς από τις κατά 

τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην 

ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα και Υποδείγματα) 

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1416. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ4β/Γ.Π.οικ.40602 της 29.6/1.7.2021 «Δυνατότητα παράτασης απασχόλησης 

εθελοντικού ή συμβατικά διατιθέμενου ιατρικού προσωπικού από τον ιδιωτικό 

τομέα για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας» (Β’ 2867) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των παρ. 5 και 6 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 42) που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το αρ. 

45 του ν. 4753/2020 (Α’ 227) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 171 του ν. 

4759/2020 (Α’ 245) και τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 19 του ν. 4790/2021 

(Α’ 48), καθώς και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227),  

β) του άρθρου 54 του ν. 4722/2020 (Α’ 177),  

γ) των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 80 του ν. 4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

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

και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,  

δ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133),  

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 89), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις 

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

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,  

ζ) του π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cLojBiiHY533U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW09xwKX0hZ6qakHIFhkbP6W7Ddn1HPt4LXsvJ9dFSPS
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η) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

(Α’ 145).  

2. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).  

3. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 70594/9.11.2020 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για 

την κάλυψη δαπανών για υλικά, υπηρεσίας και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των 

Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού» 

(Β’ 4915).  

4. Την υπό στοιχεία Β1.α/οικ.4513/22.1.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για 

το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Β’ 183).  

5. Το υπό στοιχεία Β2α/οικ.40557/29.6.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το οποίο προκύπτει ότι 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού των Εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας Φορέων, η οποία υπολογίζεται να ανέλθει μέχρι το ποσό των 

3.531.609,00 εκ. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί 

κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης των Φορέων από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Υγείας, μέσω χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τις πιστώσεις του υπό 

κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του 

Φ./Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου 

Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73777/18-11-2020 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β’ 5150).  

6. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, 

εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτες ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας από 

τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Η διάρκεια απασχόλησης του εθελοντικού ή συμβατικά διατιθέμενου ιατρικού 

προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα που έχει ήδη ενταχθεί με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας έως την 30ή.6.2021 στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης δημόσιας 

υγείας παρατείνεται για έξι (6) ακόμα μήνες από τη λήξη της. Για τον σκοπό αυτό, ο 

Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να προβαίνει σε σύναψη 

ατομικών συμβάσεων εργασίας με το ως άνω ιατρικό προσωπικό, εφόσον αυτό 

συναινεί, στις οποίες θα αναφέρεται ρητά η νέα διάρκεια απασχόλησης, η οποία δε θα 

υπερβαίνει την ως άνω καταληκτική ημερομηνία. 

 

----------.---------- 
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1417. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41221 της 1/1.7.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου 

στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2878) 

(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.42638/2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2978), κατωτ. αριθ. 1431, δυνάμει της 

παρ. 2 του άρθρου έβδομου αυτής και από την έναρξη ισχύος της κατά την παρ. 3 

του ίδιου άρθρου εβδόμου). 

 

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

 

1418. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4813 της 2/2.7.2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α΄ 111) 

 

Άρθρο 1 

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 

 

Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-

2025, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμβάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα (4) 

επόμενα έτη, ιδίως, τα εξής:  

1. Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών 

εξελίξεων και προβλέψεων για τη Γενική Κυβέρνηση και τους υποτομείς της, για τα 

δύο (2) προηγούμενα έτη, το τρέχον έτος, και τα επόμενα τέσσερα (4) έτη.  

2. Οι δαπάνες και τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση, καθώς 

και των επιμέρους υποτομέων για τα αντίστοιχα έτη.  

3. Τα ανώτατα όρια δαπανών της Κεντρικής Διοίκησης ανά Υπουργείο για την υπό 

εξέταση περίοδο, με διακριτή αναφορά στις ΑΔΑ και εκτίμηση της κατανομής των 

πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

4. Οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των νοσοκομείων και οι οροφές των υπηρεσιών 

υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την υπό εξέταση περίοδο.  

5. Δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που σχετίζονται κυρίως με την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας.  

6. H εξέλιξη του χρέους και των ενοποιημένων τόκων της Γενικής Κυβέρνησης.  

7. Οι πηγές κινδύνων για τις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.  

Στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα έτη 2020-2022, που επιτρέπει την προσωρινή 

απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς τον Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT_182LlasJea73ZmrYYAZvr3VGK0sI4Z5JZqaedp552
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74FfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcpAgdhFraBSCQ1qoA6d_xlxhI3ahyZ5PerJXU0ZpNdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cQSZ2LcahYN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYbOUiuGJMX3w1liuGOm_3JFtK7ESFV3gSy0dVPWTojs
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Στόχο, ανεστάλη και η υποχρέωση για επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, σύμφωνα 

με τους όρους της ενισχυμένης εποπτείας. 

Δεδομένου ότι στο ΜΠΔΣ 2022-2025 δεν προβλέπονται δημοσιονομικές 

παρεμβάσεις, που δεν έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή εξαγγελθεί, το «βασικό» και το «μετά 

μέτρων» σενάριο συμπίπτουν. 

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

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

Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1419. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332 της 

2/2.7.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00»  (Β’ 2879) 

(Η παρούσα απ. 

-που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας - Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 42012 της 5/6.7.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/ 2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη 

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00” (Β’ 2879)» (Β΄ 2955) και  

-από το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - 

Υγείας - Εσωτερικών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42640 της 7/7.7.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87e_1TwhCA6lp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVWsOn8CDWxBnhNFDx6a2HXG7T5jMqX56zgitTKh19GV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL838vig92cf9wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdvQ4-inTxRAsLjC5ePUhGKv1lVFpxFKdd0Ag8xycevh
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από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 

και ώρα 6:00” (Β’ 2879)» (Β΄ 2979), 

-καταργήθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 11 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 

2021 και ώρα 06:00» (Β’ 3066), κατωτ. αριθ. 1434 και από την έναρξη ισχύος της 

κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου 11) 

 

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

 

1420. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1153 της 29.6/2.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 

1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση 

μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια 

καταλληλότητας με βάση τις υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 

1362) και ΠΟΛ1135/26.10.2005 (Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των 

ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων” (Β’ 85)» (Β΄ 2882) 

Βλ. για τις λοιπές τροποποιήσεις της τροποποιούμενης απ., τα σχόλια υπό την 

όμοια απ. Αριθμ. Α.1100/2020 «Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων 

Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια 

καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και 

ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ 

Ταξιμέτρων”» (Β΄ 1751), ανωτ. αριθ. 253. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).  

β) Της υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

«Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 

(ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 

1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’  85), όπως τροποποιήθηκε με τις 

αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1100/29.4.2020 (Β’ 1751), Α.1176/23.7.2020 

(Β’ 3293), Α.1238/23.10.2020 (Β’ 4755), Α.1287/23.12.2020 (Β’ 5831) και 

Α.1078/26.3.2021 (Β’ 1258).  

γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/31.12.2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. 

Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8e4YY2si74Fdp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWGrrh2XgltOwU-GzWW3NHfkIJJA9ASpGYBCy2uJuGqL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rto445gM5LYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTZh4_rp14EadNAGJgin_FjQSaM6Ya2OeZTbyau9OKR4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXIQRYq8ULvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQSGNuBnTzzuQGko3ZdWa-qvBvwWk8F39eis31XlXDMT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r_t-tPq24FQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtakX6rNYyKVdjvoos52gpJk4tuije9yyirbo3Wsj6cny
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δ) Της υπό στοιχεία 1081253/320/0015/ΠΟΛ 1234/9.10.2002 απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών 

ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» (Β’ 1362).  

ε) Της υπό στοιχεία 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/ 26.10.2005 απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών 

προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων-διαδικασίες 

χρήσης και λειτουργίας τους (Αρ. 1100772/1474/0015)» (Β’ 1592).  

στ) Της υπό στοιχεία 1036197/446/0015/ ΠΟΛ.1063/26.3.2008 απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απαγόρευση εισαγωγής/ παραγωγής, 

σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, 

των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία 

χορήγησής της» (Β’ 633).  

ζ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1285/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 

Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 

(Β’ 257/ 13.2.2012) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών 

μνημών”, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ 1200/2012» 

(Β’ 54/2014).  

η) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/2014 (Β’ 592) Α.Υ.Ο.Ο. «Τροποποίηση της 

Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ1285/31.12.2013 (Β’ 54/16.1.2014) «Χρονικά όρια δυνατότητας 

διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών».  

θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1068/24.3.2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως 

Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις 

κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), 

πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.» 

(Β’ 497).  

ι) Tου Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 

1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.  

ια) Tης υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή 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 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.  4389/2016, 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 περί 

ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως 

προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόσυρσης από τη χρήση των Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις 
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υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 

(Β’ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα 

μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, που είχαν ως 

αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.  

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1011/16.1.2020 απόφαση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 

1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των 

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85), ως ακολούθως:  

Η παρ. Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων 

Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που 

δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις 

κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα 

έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους 

πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της 

Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 

31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις».  

Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω 

τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν, την παύση αυτών μέχρι την 31-08-2021 

για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 

σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 

είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν 

εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές 

πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 

100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις».  

Η παρ. Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την επομένη των ως άνω καταληκτικών 

ημερομηνιών και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των 

υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο - χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών 

διατάξεων του ν. 4174/2013».  

 

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

 


